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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001911-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIANA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001911-36.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BEATRIZ VIANA XAVIER Advogado(s) do reclamante: 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista o teor da certidão 

negativa do oficial de justiça retro, nos termos da Resolução nº 305/2014 

do CJF, NOMEIO perito judicial o (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, 

CRM-4232/MT, FIXANDO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), 

sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado 

pelo (a) perito (a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados, devendo cumprir o encargo independente de compromisso, 

nos termos do artigo 466 do CPC/15, mantenho inalteradas as demais 

determinações anteriores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003439-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA OAB - SP373220 (ADVOGADO)

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

RAFAEL SCOTTI CIRINO PINTO OAB - SP394127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003439-08.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A Advogado(s) do 

reclamante: ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA, DIMAS SANTIAGO DE 

OLIVEIRA, RAFAEL SCOTTI CIRINO PINTO EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

APPA FILHO Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

quinze (15) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos 

comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003496-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA METALMIX LTDA ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003496-26.2017.8.11.0007 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: METALURGICA 

METALMIX LTDA ME - ME Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de quinze (15) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO MARTINS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003457-29.2017.8.11.0007 

AUTOR: THYAGO MARTINS PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça, com lastro 

no §3º, do art. 99, do CPC, considerando os documentos coligidos aos 

autos. Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE a requerida, por 

via postal, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSTE-SE ainda que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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

Processo Número: 1002667-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002667-45.2017.8.11.0007 

AUTOR: JESSICA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA RÉU: ADRIANO 

BENEDITO BARROSO DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Júlia de Souza da Cruz, 

representada por sua genitora Jéssica Cristina de Souza da Silva, assista 

pela Defensoria Pública Estadual contra Adriano Benedito Barroso da 

Cruz, todos já qualificados. O pedido inicial veio instruído com diversos 

documentos. Após o recebimento da inicial e citação do requerido, as 

partes peticionaram nos autos informando a realização de acordo em 

relação aos alimentos, além da guarda e direitos de visitas por meio de 

instrumento de transação extrajudicial, pugnado pela sua homologação e 

extinção do feito (ID 11058181 e 11058232). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público opinou favoravelmente pela homologação do acordo, 

consoante parecer juntado nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, como 

observado pelo Ministério Público em seu parecer, a presente ação tinha 

por objeto a condenação do requerido a obrigação de pagar alimentos a 
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menor Júlia de Souza da Cruz, no entanto no acordo entabulado as partes 

ampliaram o objeto da demanda para disporem sobre a guarda e direito de 

visitas, tendo o requerido anuído com a ampliação do pedido (inciso II, do 

artigo 329 do CPC). Assim, ante a concordância do Ministério Público com 

o acordo entabulado entre as partes, uma vez que preserva 

suficientemente os interesses da menor Júlia, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (ID 11058232), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas e honorários advocatícios. 

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de 

outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002621-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Contestação sob Id 11201205; II) 

intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001156-12.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA ELENA ROCHA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. MARIA ELENA ROCHA DA SILVA, 

adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação de aposentadoria 

por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL, carreando aos autos início de prova material – prova 

documental, na forma da lei de regência. Recebida a Inicial, deferiu-se a 

gratuidade de justiça e determinou-se a citação da autarquia requerida. 

Citada pelo sistema PJe, como previsto nos §§1º e 2º, do art. 246, do CPC, 

a Autarquia Previdenciária não apresentou contestação, como certificado 

sob ID 8275811. O processo foi saneado, sendo designada audiência de 

instrução e julgamento, fixando como ponto controvertido, o exercício de 

atividade rural pela parte autora, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Na audiência de instrução e 

julgamento, colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova 

documental já realizada. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido procede. Trata-se de ação reivindicatória de benefício 

previdenciário, tendo a parte autora colacionado início de prova material e 

produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão 

vestibular, deveras, a ação é procedente. Explico. A parte autora, 

documental e testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de 

forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 

143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos 

autos sua qualidade de segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade 

mínima (artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato da parte 

requerente não trazer para os autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício 

pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio 

urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, 

ao exercício de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer 

outra formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio 

rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na 

apreciação do conjunto probatório. A parte requerente, portanto, faz jus 

ao benefício previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho 

Rural, eis que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos 

termos do artigo 143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, 

RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando o requerido INSS a pagar para a parte autora o benefício 

previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, 

§ 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde o indeferimento na via administrativa ocorrido 

(07/01/2016), com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Assim, 

sobre as prestações em atraso incidirão juros de mora e correção 

monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa 

data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, o segundo, será aplicado conforme os índices do manual de 

cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplica o IPCA-E. Por força do at. 1288, § 1º, I a VI da 

CNGCJ DECLARO: I) Maria elena Rocha da Silva; II) Aposentadoria Rural 

por Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB – 

07/01/2016; v) RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 

60 dias da data da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a 

antecipação de tutela. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro 

no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que já estão sendo pagas 

administrativamente, desde a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 

497, § 3º inciso I do NCPC. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

patrono 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. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002718-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL OZORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002718-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SAMUEL OZORIO DOS SANTOS REQUERIDO: FRANCISCA 

DA SILVA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de modificação de guarda 

com pedido liminar movida por Samuel Ozorio dos Santos, em desfavor de 

Francisca da Silva dos Santos, em benefício do menor Carlos Manoel da 

Silva dos Santos, todos devidamente qualificados na inicial. A petição 

inicial veio instruída com documentos. Realizada audiência de conciliação 

no CEJUSC, esta restou exitosa (Id. 10967719). Instado a se manifestar, o 

Parquet se manifestou favoravelmente à homologação do acordo 

entabulado entre as partes, vez que presente acordo atende o interesse 

da criança, não havendo empecilho à pretensão dos requerentes (Id. 

11158494). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a concordância do Ministério Público com o 

acordo entabulado entre as partes, uma vez que preserva suficientemente 

os interesses do incapaz envolvido (CARLOS MANOEL DA SILVA DOS 

SANTOS), HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 
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legais o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença (que abrange 

disposição acerca da guarda, direito de visitas e alimentos do menor 

CARLOS MANOEL DA SILVA DOS SANTOS). Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002745-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002745-39.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com documentos. Pelo 

despacho de Id. 10319 107, fora determinando emenda a inicial, para 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. A certidão de Id. 

11153259 certificou ter decorrido o prazo assinalado sem que a parte 

autora emendasse a inicial. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a patente inércia da 

parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais e tacas 

judiciárias, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, 

senão vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Logo, diante da 

omissão da parte autora, não comprovando o recolhimento das custas, a 

extinção anômala é de rigor. Nesse sentido, colaciono entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EMENDA À 

EXORDIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO DE PLANO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1) para a comprovação da 

mora é necessária a prova de notificação, por carta, com aviso de 

recebimento, entregue no endereço do devedor, sem a exigência, 

contudo, de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. 2) na ausência de documento obrigatório nos autos a 

viabilizar a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, 

agiu com acerto o juízo que concedeu prazo para a emenda da inicial, sob 

pena de seu indeferimento, não se cogitando em cerceamento de defesa. 

3) com o término do prazo legal sem sanar defeito na inicial, o processo 

deve ser extinto de plano, sem necessidade de notificação prévia do 

autor. 4) apelo a que se nega provimento. (TJ-AP; APL 

0008125-71.2015.8.03.0001; Câmara Única; Relª Desª Stella Ramos; Julg. 

13/12/2016; DJEAP 26/01/2017; Pág. 39)”. Ante o exposto e, com fulcro 

nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito proposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

em face de ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. Deixo de 

condenar a parte requerente em custas, pois não houve o recebimento da 

inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em honorários de 

sucumbência, eis que não se operou a citação. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000945-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ERRADOR HENRIQUE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000945-10.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s) do reclamante: CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS RÉU: PAULO ERRADOR HENRIQUE 

Vistos etc. Cuida-se de Ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco 

S.A. contra Paulo Errador Henrique, todos já qualificados. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Após o recebimento da inicial, as 

partes peticionaram nos autos informando a realização de acordo, 

pugnando pela sua homologação e extinção do feito (ID 11174126). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Considerando a manifestação de vontade da parte entre as 

partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes em audiência (ID 11174126), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente, uma vez que são elas maiores, 

capazes, estão representadas e os direitos em questão são disponíveis. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem a 

condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC e na forma pactuada. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000724-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000724-27.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s) do reclamante: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS REQUERIDO: JEAN 

CARLOS ALVES DE PAULA Vistos. A carta precatória expedida foi 

devolvida pelo Juízo Deprecado, sem o cumprimento, ante a informação de 

que a parte autora deixou de proceder ao recolhimento das custas, 

conforme documentos retro juntados. Assim, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos justificando o 

não cumprimento do ato e requerer o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65947 Nr: 5571-36.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina Jacinta Pereira

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

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

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107354 Nr: 2725-07.2013.811.0007

 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: RdLLdO, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora do veículo Motocicleta Honda, NXR 150 Bros 

ES, Placa KAP 6443, (fl. 139), em nome de Geovam Leite de Oliveira.

 Diante da natureza do bem, sendo patente o risco de deterioração, 

determino a remoção, ficando o exequente nomeado como depositário a 

partir do seu recebimento.

Efetivada a penhora, intime-se imediatamente o executado, na pessoa de 

seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, acerca da penhora e avaliação.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Por fim, deverá manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação, 

requerendo e providenciando o necessário para sua efetivação.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Intimem-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49223 Nr: 1321-28.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19.391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane blasius - 

OAB:19.391/0/MT, Daniel Roque Sagin - OAB:17891, Liana Gorete 

Roque Sagin - OAB:10486/MT

 Vistos.

Intime-se a Exquente para que se manifeste nos autos acerca do petitório 

de fls.137/149.

Após, voltem-me os autos conclusos para devidas deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56329 Nr: 913-03.2008.811.0007

 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: Julia Vieira de Souza

 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:

 Vistos.

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

executados no presente feito (fl.136 e 137), 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 a conta da patrona da 

autora indicada à fls.151, observando que devem ser liberados para a 

advogada os honorários contratuais de 40% (contrato anexado à fl. 152) 

e honorários sucumbências indicado à fl.137.

Ademais, verifico que foram realizadas várias tentativas a fim de localizar 

a parte autora, contudo, as diligências restaram inexitosas.

Desta forma, a pesquisa a fim de localizar o atual endereço da parte 

Autora será realizada via Infojud.

 Após realizada a pesquisa, intime-se a causídica da autora, para que se 

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

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.: 108470 Nr: 3912-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greiciane da Silva Barbosa

 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, etc.

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

executados no presente feito (fl.100), 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 a conta da autora indicada à 

fls.103, observando que devem ser liberados para a advogada da parte 

autora os honorários contratuais 30% (contrato anexado à fl. 105).

 Ademais, reexpeça-se novo requerimento ao Tribunal Regional da 1º 

Região, em RPV acerca dos honorários sucumbências, com atenção à 

fl.99.

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137364 Nr: 1582-75.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSdL, JdSdL, ROPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 7º da Lei 13.105/15 (NCPC), 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias 

ou até que efetue o pagamento integral da obrigação. Expeça-se mandado 

para prisão do executado, que poderá ser suspenso em caso de pronto 

pagamento da totalidade da obrigação, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se 

trata de obrigação de trato sucessivo.Deverá o Oficial de Justiça e a 

autoridade policial encarregada do cumprimento do mandado observar 

que, por se tratar de prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela 

apropriada, ou seja, separadamente de presos em feitos 

criminais.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142549 Nr: 4399-15.2016.811.0007

 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: MDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a conexão aos autos de cód.11232, DETERMINO que 

apense-se os autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para devidas deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34059 Nr: 2685-40.2004.811.0007

 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: Verginia Maria Ana 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

executados no presente feito (fl.165 e 168), 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 a conta da patrona da 

autora indicada à fls.173, observando que devem ser liberados para a 

advogada os honorários contratuais 40% (contrato anexado à fl. 174).

 Ademais, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para que no prazo de 

05 (cinco) dias apresente seus dados bancários para futura expedição de 

Alvará Judicial quanto à verba principal conforme fl.168.

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.: 60759 Nr: 341-13.2009.811.0007

 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: Luiz Carlos de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pires de Camargo - 

OAB:OAB/SP 250594, Edésio do Carmo Adorno - OAB:MT 8.615, Luiz 

Soares de Andrade - OAB:OAB/MT2416, Rita Paschoalina de Souza 

- OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fl. 344/345 e determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL para a liberação dos valores depositados em Juízo (fl. 

342), bem como considerando os poderes conferidos ao seu patrono Dr. 

Edésio do Carmo Adorno à fl. 18.

Expeça-se considerando os dados bancários de fl.344.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 2747-07.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Percilia Barbosa Marcelino, Valdirio Barbosa

 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:

 Vistos.

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 a conta indicadas à fl. 144, 

observando que devem ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários contratuais no importe de 30% no valor da causa (fl.159) 

(contrato anexado à fl. 150).

 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
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 Cod. Proc.: 64139 Nr: 3584-62.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Souza

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a nobre causídica para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

o contrato de honorários, seus dados bancários e os dados pessoais e 

bancários da parte Autora, a fim de que seja possível a confecção do 

Alvará Judicial quanto à verba principal.

Cumprida esta determinação, expeçam-se os Alvarás Judiciais em favor 

da parte Autora (fl.140) e em favor do causídico (quanto aos honorários 

contratuais) e conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 5038-77.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Borges Santos, Roberto Borges Santos, 

Rodrigo Borges Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Souza Freitas, Rosana Panaro 

Fernandes, Ary de Barros Santos, Emilia Borges da Rosa Santos

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:18450-O/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Gustavo 

Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

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

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91375 Nr: 268-70.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuleide Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação das partes acerca do 

retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOURADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000779-41.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOAO DOURADO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. João Dourado de Oliveira, adequadamente 

qualificado nos autos, propôs esta ação de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o 

preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do 

benefício denominado AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, carreando aos autos início de 

prova material – prova documental, na forma da lei de regência. Recebida 

a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e determinou-se a citação da 

autarquia requerida. Citada pelo sistema PJe, como previsto nos §§1º e 2º, 

do art. 246, do CPC, a Autarquia Previdenciária não apresentou 

contestação, como certificado sob ID 5913913. O processo foi saneado 

(ID 86801 40), sendo designada audiência de instrução e julgamento, 

fixando como ponto controvertido, o exercício de atividade rural pela parte 

autora, durante o período de carência, de modo a configurar sua qualidade 

de segurado especial; o caráter da atividade rural (economia domiciliar, 

empregado, etc.). Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova 

testemunhal harmônica com a prova documental já realizada. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido procede. Trata-se de ação 

reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a parte autora 

colacionado início de prova material e produzido prova testemunhal idônea 

e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, a ação é 

procedente. Explico. A parte autora, documental e testemunhalmente, 

pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua qualidade de 

segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, 

LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 

carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato da parte requerente não 

trazer para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da 

Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, 

pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na 

apreciação do conjunto probatório. A parte requerente, portanto, faz jus 

ao benefício previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho 

Rural, eis que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos 

termos do artigo 143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, 

RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando o requerido INSS a pagar para a parte autora o benefício 

previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, 

§ 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde o indeferimento na via administrativa ocorrido 

(08/02/2017), com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Assim, 

sobre as prestações em atraso incidirão juros de mora e correção 

monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa 

data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, o segundo, será aplicado conforme os índices do manual de 

cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplica o IPCA-E. ANTECIPO a tutela para determinar ao 

INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, o benefício de aposentadoria por idade rural com renda mensal de 

um salário mínimo, uma vez que presente a verossimilhança nos próprios 

fundamentos desta sentença e o periculum in mora na natureza alimentar 

do benefício pleiteado. Por força do at. 1288, § 1º, I a VI da CNGCJ 

DECLARO: I) João Dourado de Oliveira; II) Aposentadoria Rural por Idade; 

III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB –08/02/2017; v) 

RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 60 dias da data 

da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de 

tutela. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % 

(dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas 

todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do 

artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 
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vincendas, que já estão sendo pagas administrativamente, desde a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 497, § 3º inciso I 

do NCPC. INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono 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. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001897-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MORAES (REQUERIDO)

 

Processo: 1001897-52.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) do autor acerca da Certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de ID. 11103937, para manifestação no prazo de cinco (05) 

dias. Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002242-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA CRISTINA INACIO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002242-18.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) do autor acerca da Certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de ID. 11068307, para manifestação no prazo de cinco (05) 

dias. Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002763-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTIANI TAVARES (REQUERIDO)

 

Processo: 1002763-60.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de ID. 11090732, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003061-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

MARIA SANTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1003061-52.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de ID. 11052185, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. Alta Floresta, 18 de dezembro de 2017

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001149-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONI PILGER (REQUERIDO)

 

Processo: 1001149-54.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de cinco 

(05) dias, EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E 

TAXA JUDICIÁRIA, JUNTANDO CÓPIA DO RECOLHIMENTO E DA 

RESPECTIVA GUIA, NOS AUTOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA DE ID. 10855898, nos termos do Art. 389 da CNGC 

conforme segue: Art. 389, No caso de expedição de carta precatória entre 

comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente 

recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site www.tjmt.jus.br = emissão de guias online. Alta 

Floresta, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001062-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FALCI MENDES OAB - SP223768 (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SANTOS DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001062-98.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDRE SANTOS DE ABREU Vistos, Banco Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda., ajuizou demanda em face de Andre Santos Abreu, 

objetivando a busca e apreensão do bem entregue como garantia 

fiduciária, nos moldes do Decreto-Lei 911/69. Narrou a inadimplência do 

demandado e juntou documentos. Recebida a inicial e deferido o pedido 

liminar, o requerido foi citado e bem apreendido e depositado com o polo 

ativo. Certificado o decurso do prazo para resposta, o autor pediu o 

julgamento imediato, bem como o desbloqueio do veículo junto ao Renajud. 

É o relatório. Fundamento e decido. Decreto a revelia do demandado que, 

citado, não pagou a dívida e deixou transcorrer em branco o prazo para 

resposta. Estando configurada a hipótese normativa prevista no inciso II, 

do art. 355, do CPC, julgo antecipadamente o mérito da demanda, 

especialmente devido à sua natureza, bem como o caráter satisfativo da 

tutela provisória já efetivada. Adiante, no mais, dispõe o § 1°, do artigo 3°, 

do Decreto-Lei n.° 911/69 que: “Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.” Consoante acervo 

probatório carreado aos autos, não impugnado, entendo estarem 

comprovados os fatos narrados pelo autor na exordial, devendo, assim, 

ser consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do autor. Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do 

Decreto-Lei n.° 911/69, com redação dada pela Lei n.° 10.931/04, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de confirmar a liminar e 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito 

na petição inicial no patrimônio do autor. Autorizo as alterações 

necessárias junto ao DETRAN em favor do polo ativo. Condeno o polo 

passivo ao pagamento das custas e despesas processuais e, com fulcro 

no §2°, do artigo 85, do CPC, em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa. Nesta data, retirei a 

restrição inserida por meio do Renajud. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com a devida baixa. P.I.C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113041 Nr: 1613-66.2014.811.0007

 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: Zumar Benetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda, Moto Honda da Amazonia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos para provas, determino a intimação dos 

envolvidos para que, em 10 dias, especifiquem os elementos probatórios 

que ainda pretendem apresentar. O silêncio acarretará o julgamento 

imediato.

Certificado o prazo acima assinalado, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36111 Nr: 1807-81.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barbosa e Kuntz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Moreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

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

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

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente informou 

a quitação da dívida e requereu a extinção do feito (fl. 293).

É o relatório do necessário, decido.

Consoante relatado, a obrigação foi satisfeita, razão pela qual, sem mais 

delongas, nos termos do art. 924, II do CPC, extingo o processo.

Considerando que o polo ativo informou a regularização da dívida 

apontada neste feito, tenho como quitados os honorários advocatícios.

Condeno o polo passivo ao pagamento das custas processuais.

 Registro que a desconstituição da penhora foi efetuada às fl.300-v.

Após o trânsito em julgado e anotado o necessário, arquive-se.

P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 127080 Nr: 3608-80.2015.811.0007

 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: Município de Carlinda -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenadora de Vigilância Sanitária da 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, Teresa C. C. Pertil, Junia 

Soares de C. Azambuja, Estado de Mato Grosso, Sandra Consuelo A. 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”. 4. “A desistência da ação não implica renúncia ao direito discutido, 

sendo incidente a regra processual que determina a extinção do processo 

sem julgamento de mérito”. (AgRg nos EDcl nos EDcl na DESIS no RE nos 

EDcl no AgRg no REsp 999.447/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 15/06/2015). 5. Agravo interno não 

provido. (TRF 1ª R.; AC 0048067-66.2012.4.01.3700; Sétima Turma; Rel. 

Des. Fed. Hercules Fajoses; DJF1 10/11/2017). Ante o exposto e em 

consonâcia com o MPE, com lastro nos arts. 485, VIII, do CPC, e art. 6º, 

§6º, da LMS, homologo a desistência do feito e extingo o processo. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143589 Nr: 4924-94.2016.811.0007

 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: Mario de Oliveira Gasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio 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:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos para provas, determino a intimação dos 

envolvidos para que, em 10 dias, especifiquem os elementos probatórios 

que ainda pretendem apresentar. O silêncio acarretará o julgamento 

imediato.

Certificado o prazo acima assinalado, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90915 Nr: 111-97.2011.811.0007

 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 Itaucard S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 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, acerca da devolução 

da carta precatória de fls. 118/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138955 Nr: 2407-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Soares da Fonseca

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca do laudo pericial de 

fls. 82/84.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002627-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002627-63.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ERENICE MARTINS RODRIGUES POPE REQUERIDO: PAULO 

SERGIO POPE Vistos. 1) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, fazendo incluir no polo ativo os 

menores Wilian Douglas Rodrigues Pope e Ana Paula Rodrigues Pope, 
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porquanto se pleiteia, também, alimentos em prol dos mesmos, 

devidamente representados por sua genitora, eis que a mãe não é parte 

legítima para pleitear alimentos em favor dos filhos, por não ser caso de 

legitimação extraordinária. 2) Em igual prazo, junte a certidão da menor 

Ana Paula Rodrigues Pope, bem como a declaração de hipossuficiência 

em nome dos menores, representados por sua genitora. 3) Após 

decorrido o prazo para emenda à inicial, com ou sem atendimento, 

CERTIFIQUE-SE e façam CONCLUSOS para deliberação. 4) CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, 27 de setembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002662-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

LUANA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002662-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: NOELI DE SOUZA DA SILVA, LUANA DE SOUZA DA SILVA 

Vistos. 1)Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

EMENDE a inicial com o fim juntar aos autos certidão negativa de cartório 

de protesto, eis que o respectivo documento é indispensável à propositura 

da ação, nos termos do art. 320 do NCPC, 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, 02 de outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002968-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002968-89.2017.8.11.0007 

AUTOR: NELSINO FRANCISCO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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) Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em 

casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 27 de outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003086-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003086-65.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: IRAILDES CRUZ DA SILVA REQUERIDO: FABIO DOS 

SANTOS Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. O presente feito deverá tramitar 

sob SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 

189 do NCPC. Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 

14h:20min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. CITE-SE a parte requerida, e INTIME-SE a parte 

autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado 

direcionado à parte requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial, todavia, está assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo, nos termos do §1º do art. 695, do CPC. Consigne-se em 

nos mandados destinados a parte autora e parte requerida Requerente 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Às 

providências. Alta Floresta, MT, 23 de novembro de 2017 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003330-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC ALVES DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003330-91.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOANA DARC ALVES DOS SANTOS CONCEICAO 

REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA Vistos. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 13:00 horas, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para 

comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor 

público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o 

prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos 

aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE 

ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme 

expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 05 de Dezembro de 2017. JANAÍNA 

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 - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001912-21.2017.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA nos termos do art. 189, II, do CPC. 3) DEFIRO o benefício da 

Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. 4) Considerando o direito da criança à 
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convivência familiar e comunitária, que se estende a qualquer pessoa que 

lhe tenha afeto (pais, avós, parentes e amigos), assegurado no artigo 227 

da CF/88, art. 16, inciso V e art. 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, DEFIRO, em sede de tutela de urgência, a regulamentação de 

visitas do requerente ao menor em questão, que poderá pegá-lo para ficar 

consigo em finais de semana alternados, iniciando às 9:00h da manhã do 

sábado e devolvendo impreterivelmente às 18:00h do domingo, bem como 

em festas natalinas e aniversários, de forma alternada, até posterior 

deliberação deste Juízo ou até decisão final da presente causa. FIXO o 

sábado do dia 05/08/2017 para o início da visita ao requerente. 5) 

INTIME-SE a requerida da presente decisão, alertando-a para o fato de que 

a recusa em cumprir a presente poderá ensejar, a requerimento do autor, 

requisição de força policial para fazer cumprir a ordem, bem como que 

responderá, em tese, por crime de desobediência e/ou resistência e que, 

se tal medida for cumprida pacificamente atenderá melhor aos interesses 

de seu filho, uma vez que a utilização de força policial poderá causar 

prejuízos psicológicos, talvez, irreparáveis ao menor. 6) Por outro lado, 

INDEFIRO o pleito de redução dos alimentos e guarda compartilhada 

provisória, vez que, em sede de cognição sumária, não se foi possível 

verificar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 7) Nos 

termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 12 de setembro de 2017, às 14:40 horas, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. 8) CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, 

para comparecimento à solenidade acompanhada de advogado ou 

defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no 

mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e 

que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC. 

CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC. O mandado direcionado à parte demandada 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de 

examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que determinado 

no §1º do art. 695, do CPC. 9) INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 10) 

NOTIFIQUEM-SE o Assistência Social e o Psicólogo credenciados junto ao 

TJ/MT, para que realizem estudo psicossocial envolvendo os genitores e o 

menor, encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo 

de trinta (30) dias. 11) CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003267-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003267-66.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

civil pública ambiental com pedido de tutela de urgência movida por 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – ADUNEMAT, Seção Sindical do SINDICATO NACIONAL DOS 

DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES-SN em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, apontando como finalidade 

evitar a retenção dos salários dos servidores públicos filiados à entidade 

ora Requerente sem prévio aviso, tendo em vista o atraso no recebimento 

de seus subsídios no mês de novembro de 2017, provocando 

constrangimentos, transtornos e problemas de ordem financeira a um 

grande número de filiados. Afirma ainda o autor, que a presente ação se 

presta a atender os servidores filiados a entidade que consta de lista 

carreada aos autos, locados no Campus da UNEMAT, localizado nesta 

cidade. Ao final, citando vários preceitos legais, requer a concessão de 

liminar consistente em determinar ao requerido os pagamentos dos 

vencimentos dos servidores, com o devido cálculo dos juros e da 

correção monetária nos exatos termos previstos no artigo 147, §§3º e 4º 

da Constituição do Estado de Mato Grosso, já na data em que realizar os 

pagamentos em atraso, sob pena de multa diária e pessoal aos gestores 

estatais. É o relatório do necessário. DECIDO. Pois bem. Pleiteia o autor a 

concessão de liminar consistente na realização dos pagamentos dos 

vencimentos dos servidores, quando em atraso, com o devido cálculo dos 

juros e da correção monetária já na data em que realiza-los. O que passo 

a analisar. Em exame minucioso dos autos constato tratar-se o pleito do 

autor de tutela provisória de urgência antecipada, esta esculpida no art. 

294, do CPC: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

Ainda prevê o CPC, em seu art. 300, 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”. Sem 

delongas, em análise perfunctória dos autos, verifico não assistir razão ao 

autor para a concessão da liminar desejada. Isso porque, pelos 

argumentos e documentos atrelados aos autos, a despeito da aparente 

probabilidade do direito (art. 147, § 3º, da Constituição Federal) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pleito liminar em 

questão esbarra no pressuposto negativo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, este esculpido no § 3º, do art. 300, do CPC, o que impede o 

seu deferimento. Senão vejamos: “§ 3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão”. Em casos análogos, do mesmo modo é o 

entendimento jurisprudencial. Vejamos: “Em verdade, diante de tais fatos, 

noticiados na petição dos embargos de declaração, imperioso concluir que 

a manutenção da antecipação da tutela, suspendendo a execução do 

julgado rescindendo, pode ocasionar danos irreparáveis à parte ré, em 

razão da demora do processo. Trata-se, pois, de irreversibilidade de fato, 

que impede a concessão da tutela antecipatória, porquanto insuscetível de 

ser resolvida em perdas e danos (art.273, §2º, do CPC).” (STJ, Edcl. No 

AgRg na AR 3.163/PR, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 3ª Seção, jul. 

08.03.2006, DJ 20.03.2006, p. 190). “O perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, salvo hipóteses especialíssimas, é óbice à sua 

concessão.” (STJ, REsp. 242.816/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, 

jul. 04.05.2000, Dj 05.02.2001, p. 103). Assim, tendo em vista que a 

concessão da liminar pleiteada pode ocasionar danos irreparáveis à parte 

ré, diante da demora do processo, INDEFIRO o pedido. No ponto, diante da 

indisponibilidade do direito em tela, nos termos do art. 334, § 4º, II, do CPC, 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no caput do citado 

artigo. 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 a advertência do artigo 344, todos do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para apresentação da 

contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de quinze (15) 

dias. CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 12 de dezembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003380-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003380-20.2017.8.11.0007 

AUTOR: JAILSON PEREIRA DA SILVA RÉU: GISELE MARTINS DOS 

SANTOS Vistos. 1. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2. 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC) e com ISENÇÃO de custas, eis que defiro o beneficio da justiça 

gratuita. 3. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de abril de 

2018, às 13h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade 

em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução 

consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência 

“poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para 

viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). 4-DEFIRO o pedido de 
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exibição do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua 

Marupá, n.º 235, Bairro: Jardim das Oliveiras, Alta Floresta – MT. 5- 

CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado direcionado à parte 

Requerente deverá conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 

CONSIGNE-SE nos mandados destinados à parte Requerente e a 

Requerida qdestinados aos Requeridos e r da causa.es entos para com o 

Procedimento Comum que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até dois por cento (2%) do valor da causa. 6-Restando 

infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do 

art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação. 7- Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 11 de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003488-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003157-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003157-67.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA GOMES PINHEIRO REQUERIDO: YMPACTUS 

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

autora, inobstante afirme em sua peça inaugural que junta aos autos 

cópias dos boletos pagos, comprovando os pagamentos realizados pelo 

divulgador à empresa (ID 10752604 - pág. 23), não o fez, eis que não foi 

localizada por esta Magistrada qualquer prova documental que demonstre, 

pelo menos, de forma mínima, o vínculo existente entre esta e a parte 

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

de 15 (quinze) dias, momento em que deverá ser comprovada a 

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio de qualquer 

elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a parte autora. 

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

Floresta, MT, 23 de novembro de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003110-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003110-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE JACKSON PAZ REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar sua profissão, conforme previsão no art. 319, II o CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do CPC). 2) Após, 

cumprida a determinação anterior ou decorrido o prazo in albis para tanto, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de novembro de 2017 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003162-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FABRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003162-89.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SILVANA FABRICIA DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou aos autos qualquer prova documental que demonstre, 

pelo menos, de forma mínima, o vínculo existente entre esta e a parte 

demandada, vez que declaração de terceira pessoa (ID 10753321), não é 

hábil para a comprovação da relação alegada. Ante o exposto, 

DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento 

em que deverá ser comprovada a efetivação do vínculo contratual 

apontado na inicial, por meio de qualquer elemento que demonstre a 

existência de relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intime-se a parte autora. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta Floresta, MT, 23 de 

novembro de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128142 Nr: 4152-68.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevina Borges da Silva

 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 a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial cf. se vê fls.220/221, 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, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às 

fls.205/206, observando que devem ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários sucumbenciais e contratuais (30% cf. contrato 

anexado às fls.207/209).

 Ademais, nesta data procedo a requisição de pagamento dos honorários 

periciais cf. extrato em anexo.

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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140864 Nr: 3424-90.2016.811.0007

 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: Ivanete Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

1 - INTIME-SE a parte requerida para, nos termos e prazo do artigo 398, do 

CPC, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo autor às fls. 

146/149.

2 – Após, conclusos para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 2900-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agustinho Paulo Pereira

 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:

 Vistos.

 Às fls. 147/149 foram assinados os alvarás judiciais, todavia, à fl.150 o 

advogado da parte autora pugna pela expedição de novo alvará judicial em 

relação ao honorário contratual ante o cancelamento do respectivo alvará, 

o qual comprova à fl.151.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o cumprimento da sentença, 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, tendo em vista a 

informação que o alvará judicial em relação ao honorário contratual fora 

cancelado, expeça-se novo alvará, observando a conta indicada à fl.135 

(30% cf. contrato anexado às fls. 135/136).

 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.

“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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100805 Nr: 2562-61.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Alves Bueno

 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:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) 

dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial 

(banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais 

e, em igual prazo os dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123863 Nr: 1757-06.2015.811.0007

 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: ODILON ALVES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio 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:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT 12.333

 Vistos.

ACOLHO o pedido de fl. 178. INTIME-SE a perita para a complementação 

da perícia, apontando o grau de repercussão da lesão da parte autora (0 a 

100%), consignando-se que o laudo pericial complementar deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da intimação.

Verificada a necessidade de realização de nova perícia na parte, deverá a 

expert proceder ao agendamento na ocasião de sua intimação, do qual 

deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o prazo da entrega do 

laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado da realização da 

perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo.

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123942 Nr: 1808-17.2015.811.0007

 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 Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 329, II, do CPC, INDEFIRO o pedido de fl. 88, vez que o 

objeto da complementação que pleiteia o autor difere da causa de pedir 

constante da inicial, bem como já fora saneado o feito (fl. 62).

 INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do laudo pericial.

Após, CONCLUSOS para sentença.
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Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 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: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara 

Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:17931/E, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora dos veículos encontrados via sistema 

RENAJUD (fl.147), o qual deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.

Efetivada a penhora, intime-se imediatamente a parte executada, através 

de seu advogado acerca da penhora e avaliação.

Após, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de embargos 

e CERTIFIQUE-SE o necessário (interposição, ou não, e tempestividade). 

Havendo apresentação de embargos, AUTUE-SE em APENSO ao presente 

feito e venham-me CONCLUSOS para apreciação, já com CERTIDÃO 

acerca da tempestividade dos mesmos.

Caso não haja apresentação de embargos no prazo legal, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE a parte exequente pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125197 Nr: 2496-76.2015.811.0007

 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: Roberto Ricardo Theodoro

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

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte Embargada nos termos da decisão de fl.132 e conclusos 

para o julgamento dos Embargos de Declaração de fls.128/130.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 137923 Nr: 1859-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Gomes Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. Ferreira Guerra Cosméticos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R.V. FERREIRA GUERRA COSMÉTICOS 

ME, CNPJ: 13386878000159. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente, ao realizar a abertura de conta jurídica, 

foi realizar um empréstimo e o banco ao consultar seu nome informou que 

a mesma possuia uma restrição, sendo que descobriu que seu nome 

estava protestado. A requerente lembrou de um boleto antigo e não 

encontrou exito ao tentar localizar a proprietária do estabelecimento para 

pagar, não restando outra solução a não ser proceder com a presente 

ação.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil.3.1) DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela para o fim de DETERMINAR o cancelamento do protesto em nome 

da requerente Michele Gomes Borges da Silva, do Cartório de Protestos de 

Alta Floresta, com relação ao Instrumento de Protesto nº 36641, Livro 373, 

Folhas 86, até decisão final da presente causa, ou, até posterior 

deliberação deste Juízo.3.2) Somente após comprovado nos autos, o 

depósito de que trata o item “2” da presente, EXPEÇA-SE ofício para que o 

Cartório de Protestos de Alta Floresta efetue o cancelamento do protesto 

em nome da requerente, no prazo de setenta e duas (72) horas, 

expedindo-se certidão negativa sem restrição, que deverá ser juntada aos 

autos, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 4) CITE-SE, via 

edital, com prazo de 30 dias, respeitando-se o disposto no art. 257 do 

novo código adjetivo civil, para levantar o depósito ou oferecer resposta, 

no prazo de quinze (15) dias, contados da data da efetivação da 

consignação, sendo que não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora (artigos 

334 e 344 do NCPC). Em caso de inexistência de contestação, nomeio 

como curador especial o digno Defensor Público atuante junto a este Juízo 

para que se manifeste no feito, no prazo de 10 (dez) dias. A alegação de 

que o depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o 

montante que entende devido (NCPC, art. 544, IV). Alegada a insuficiência 

do depósito e indicado o montante que se entende devido, a autora é lícita 

a complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação (CPC, 

art. 545). Por outro lado, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia 

depositada, com a conseqüente liberação parcial da autora, prosseguindo 

o processo quanto à parcela controvertida (CPC, art. 545, § 1.º).5) Caso 

transcorra o prazo para apresentação e resposta in albis, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de quinze (15) dias.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Observações: para LEVANTAR A QUANTIA OU COISA DEPOSITADA, ou, 

responder a ação, caso queira, no prazo legal.

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, 05 de junho de 2017

Miriam Rodrigues da Silva Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113386 Nr: 1921-05.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayr Donizete Rezende - ME, Ayr Donizete 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante do lapso temporal existente entre o petitório de fl. 67 e a 

distribuição da ação, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos cálculo atualizado da dívida.

2) Após o prazo do item “1”, com ou sem o aporte determinado, voltem os 

autos conclusos para apreciação do pleito de fl. 67.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134637 Nr: 117-31.2016.811.0007

 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: Yasmim Dias Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Gomez Duré, Candido Gomez Duré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO CHAGAS LINHARES DE 

ALMEIDA - OAB:16948/PA, DIANA IRENE MOURA TAKETOMI - 

OAB:14544/PA, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 18 de 700



 Vistos.

ACOLHO o pedido de fls. 240/241, EXPEÇA-SE ofício para transferência 

do bem em questão e, posteriormente, para o registro junto à matrícula do 

imóvel, vez que na averbação de fl. 234, não constou o nome da autora 

como atual proprietária do imóvel.

Cumpridas as determinações, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160015 Nr: 6097-22.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Lobato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marta Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686 MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22.876 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente incidente de remoção de inventariante.

Determino a inclusão da parte inventariante/requerida, junto ao sistema 

Apolo e à capa dos autos.

 Cite-se a parte inventariante/requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente defesa e manifeste interesse em produzir provas nos 

termos do artigo 623 do CPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97423 Nr: 5955-28.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Marcos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$131.808,72 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oito reais com 

setenta se dois centavos).Certificada a preclusão desta decisão, intime-se 

a parte Exequente/Impugnada para que se manifeste, informando nos 

autos seu interesse na expedição de RPV/Precatório, no prazo de 05 

(cinco) dias.No mesmo prazo, deverá a parte Exequente/Impugnada 

apresentar os seus dados bancários, bem como de sua patrona, para o 

depósito judicial do valor objeto da presente execução e, ainda, 

OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Intimem-se.Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 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): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, constato que assiste razão o curador 

especial em sua manifestação de fl. 63, vez que não foram esgotadas 

todos os meios de localização da parte requerida a fim de sua citação 

pessoal.

 Diante do exposto, concluo prematura a citação por edital realizada nos 

autos. Razão por que revogo a decisão de fl. 78.

CITE-SE a demandada, no endereço informado à fl. 63/v para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar defesa, iniciando-se referido o prazo da 

juntada do mandado de citação, já que in casu, perdeu-se a peculiaridade 

contida no §3º, art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69.

INTIME-SE a parte autora e o curador nomeado da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123259 Nr: 1391-64.2015.811.0007

 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: Dalva Alarcon Vilalta, Maria Ignez Alarcon Tiso, Nilda 

Aparecida Alarcon, Cerilo Alarcon Netto, Gilmar Alarcon, Nivaldo Alarcon, 

Zenilda Alarcon Leite, Vilson Alarcon, Vera Lucia Alarcon Godoy da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Landim Alarcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DIAS DOS REIS - 

OAB:29445, Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A, Silvestre 

Dias do Reis - OAB:29445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o pedido incidental de alvará judicial para alienação de 

bem imóvel do espólio, realizado pela inventariante para o fim de quitação 

do ITCMD (fls. 509/513), não veio acompanhado de anuência dos demais 

herdeiros, conforme inteligência do art. 619, do CPC, CONCEDO à 

inventariante o prazo de 12 (doze) horas para o aporte do necessário, 

levando-se em conta para o prazo exíguo, o breve recesso forense.

Com a juntada do determinado, façam-se os autos CONCLUSOS 

imediatamente.

INTIME-SE.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130299 Nr: 5309-76.2015.811.0007

 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: ENIVALDO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

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

OAB:13616/MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Ainda, nos 

termos dos artigos 81 c/c 702, §11 do CPC, CONDENO o 

Embargante/requerido ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no 

valor relativo a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, a ser 

revertido em favor do Embargado/autor.Deixo de condena-lo a indenizar o 

Embargado/autor por eventuais danos/prejuízos sofridos em razão da 

apresentação dos presentes Embargos, eis que não houve sua 

comprovação.Pela sucumbência, CONDENO o Embargante/requerido ao 

pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo no 

importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do título executivo 

extrajudicial que deu azo aos presentes embargos (inciso I, II, III e IV, §2º, 

art. 85, CPC).Intime-se.Após o trânsito em julgado, e caso haja expresso 

requerido do Embargado/Autor, expeça-se MANDADO DE EXECUÇÃO 

quanto ao valor sob cobrança, devidamente atualizado, nos termos do 

artigo 702, §8º do CPC.Não havendo o requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias decorridos do trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas e cautelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70443 Nr: 3415-41.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Souza Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação de fl. 402, cumpra-se o item “2” da decisão de fl.398, 

através da expedição de precatório, observando a conta indicada à fl.408 

pertencente ao patrono da parte exequente, eis que detém poderes para 

receber e dar quitação cf. procuração de fl.11.

 Outrossim, indefiro o pedido de fls.402/403 pleiteado pela procuradora do 

Município vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita cf. fl.88 

e não restou afastada a autora desta condição.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141414 Nr: 3753-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerilo Alarcon Netto, Vera Lúcia Alarcon, Zenilda 

Alarcon Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Alarcon Vilalta

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

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DIAS DOS REIS - 

OAB:29445, Silvestre Dias do Reis - OAB:29445

 Vistos.

CONCEDO à inventariante o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do 

determinado à fl. 154, quando lhe serão aplicadas as penas da lei, acaso 

transcorrido in albis referido prazo.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara o prazo e façam-se os autos 

CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002725-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS VENDRAME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002725-48.2017.8.11.0007 Vistos. 1 - Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n.º 1060/50. 2 - 

CITEM-SE os executados, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, 

no prazo de 3 dias, contados da citação, efetuarem o pagamento da 

dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 3 – A 

parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos. 4 -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, observando a ordem de preferência descrita no artigo 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 

842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será 

dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 5 - Na 

execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a 

penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a 

coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da 

penhora (art. 655, do CPC). 6 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. 

Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 7 - 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 8 - 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 13 de outubro de 

2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MATIAS MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002862-30.2017.8.11.0007 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) Tendo em vista a improvável possibilidade de 

conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT 

distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO 

de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE 

a requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 19 de outubro de 2017 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE UTZIG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002865-82.2017.8.11.0007 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) Tendo em vista a improvável possibilidade de 

conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT 

distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO 

de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE 

a requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 19 de outubro de 2017 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002932-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002932-47.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA JOSE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação do Requerente (pessoa física) 

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

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

CITE-SE a parte requerida, com o encaminhamento dos autos, devendo 

constar as advertências do artigo 344 do CPC. 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. 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, MT, 24 

de outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003527-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILVA BRAGA DUARTE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003527-46.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: AILVA BRAGA DUARTE DO ROSARIO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações junto ao Sistema PJe. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. 

Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de 

apresentação de contestação, a parte requerida deverá JUNTAR aos 

autos para que apresente junto à contestação todos os dados, relatórios e 

extratos do valor investido, 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, referente ao CPF da autora, sob 

as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 18 

de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003509-25.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 18 de Dezembro de 

2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003497-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (EXECUTADO)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSON JOSE COCCO (EXECUTADO)

CRISTIANE COCCO (EXECUTADO)

MARCIO ROQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003497-11.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROQUE & VOLMER 

LTDA - ME, MARCIO ROQUE, CRISTIANE COCCO, NELSON JOSE COCCO, 

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 18 de Dezembro 

de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TARGINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003501-48.2017.8.11.0007 

AUTOR: ADAO TARGINO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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) Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em 

casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 18 de Dezembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003531-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY RODRIGUES JACQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MENDONCA RODRIGUES JACQUES OAB - 010.681.891-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003531-83.2017.8.11.0007 

AUTOR: EMILY RODRIGUES JACQUES REPRESENTANTE: LUCIANA 

MENDONCA RODRIGUES JACQUES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Tendo em vista que é do 

conhecimento desta Magistrada que a decisão liminar concedida em 

plantão judicial fora devidamente cumprida, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste no feito, requerendo que 

entender de direito. Alta Floresta, MT, 18 de Dezembro de 2017 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003533-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003533-53.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações junto ao Sistema PJe. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. 

Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de 

apresentação de contestação, a requerida deverá JUNTAR aos autos 

para que apresentem junto à contestação todos os dados, relatórios e 

extratos do valor investido, 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, referente ao CPF da autora, sob 

as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 18 

de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002595-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTA FLORESTA 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002595-58.2017.8.11.0007 Vistos. SOLANGE DOS 

SANTOS, devidamente qualificada nos autos, impetra mandado de 

segurança contra ato apontado como ilegal e abusivo de LENITA KROKER, 

Secretária Municipal de Educação do Município de Alta Floresta, 

consistente no reestabelecimento do pagamento do adicional por 

Dedicação Exclusiva no percentual de 40% sobre os subsídios da 

impetrante. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Sem 

rodeios, percebe-se que, no presente caso, não se chegará a apreciar a 

legalidade ou não da cessação do pagamento de adicional à impetrante, 

em razão do advento da decadência. A verdade é que, no que concerne 

aos requisitos específicos da ação mandamental, temos que o art. 23 da 

Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, estabelece que o direito de 

requerer mandado de segurança, extinguir-se-á decorridos cento e vinte 

(120) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. A 

título ilustrativo, o prof. Cássio Scarpinella Bueno, acerca da fixação do 

prazo decadencial, pondera que “os argumentos principais em que se 

funda esse entendimento são os de que a perda do direito de impetrar o 

mandado de segurança não impede o uso de outras ações para que o 

impetrante tutele seu direito (Lei n. 1.533/51, arts. 15 e 16). Também 

porque o prazo de 120 dias não pode ser entendido como aplicação de 

uma penalidade ao impetrante. Por fim, porque o silêncio da Constituição 

não pode ser entendido como a indefinição temporal quanto à possibilidade 

de impetração do mandado de segurança”. (in Mandado de Segurança, 

comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66, editora Saraiva, 2ª 

edição, p. 166). Perscrutando os autos, identifica-se na narração dos 

fatos pelo impetrante que transcorreu o prazo decadencial do direito do 

autor. Isso porque, da ciência da alegada cessação do pagamento do 

adicional de dedicação exclusiva (dezembro de 2016) até à propositura da 

ação mandamental (25/09/2017), decorreram mais de 120 (cento e vinte) 

dias, razão pela qual, deve ser indeferida a petição inicial. A propósito, 

cumpre salientar que no mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. ATO ÚNICO DE EFEITO 

CONCRETO. REVISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS 

120 (CENTO E VINTE) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. 1. Na 

origem, a impetrante, servidora pública estadual inativa, em 23 de maio de 

2011 formulou pedido administrativo buscando o retorno de supressão de 

verbas que integravam seus proventos (verba de representação e 

adicionais trienais), as quais foram extintas em virtude da edição da Lei 

Estadual nº 14.507/2004. 2. A supressão de vantagem de vencimentos ou 

proventos dos servidores públicos, por força de lei, não configura relação 

de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, 

devendo este ser marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 

120 dias previsto para a impetração do mandamus. 3. Agravo regimental 

não provido. (STJ, AgRg no RMS 40.556/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 

12/06/2013)”. Assim, considerando decurso do prazo decadencial de 120 

dias, concluo ausente requisito específico autorizador do prosseguimento 

da presente demanda. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão porque, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

mandado de segurança impetrado por SOLANGE DOS SANTOS, nos 

termos dos artigo 485, I, do CPC c/c artigo 10, caput, da Lei nº 

12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Processo ISENTO de 

custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal 

e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 26 

de setembro de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PAOLA BEVILAQUA MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2018 às 13:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018 às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 16:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINHEIRO FRANQUELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018 às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

11025626/11025709, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a 

guia única de n.º 60332, foi devidamente recolhida. Certifico que procedo 

a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor da SENTENÇA, ID nº 

10726638, bem como do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11025626/11025709, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 18 de dezembro 

de 2017 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010357-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010357-40.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA EXECUTADO: JUNIOR APARECIDO DA SILVA Vistos. Trata-se 

de exceção de pré-executividade oposta por JUNIOR APARECIDO DA 

SILVA no Id nº 1818710, alegando que o título executivo prevê obrigação 

de fazer e não obrigação de pagar quantia certa. Alega, ainda, o 

excipiente, que não foi notificado para cumprir a obrigação assumida no 

contrato, não sendo possível evidenciar sua mora no cumprimento da 

obrigação de fazer. Intimado para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade, o excepto quedou-se inerte. É o breve relatório. 

DECIDO. Tradicionalmente, ensina Humberto Theodoro Júnior que a 

doutrina e a jurisprudência admitem “a possibilidade de o devedor usar da 

exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou 

depósito da coisa e sem sujeição ao próprio procedimento dos embargos, 

sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às 

condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao Código de Processo 

Civil”. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. II. Pág. 665). Pois bem. 

No caso em apreço, analisando o título que embasa a execução, 

verifica-se que os contratantes acordaram que o valor de 10.000,00 (dez 

mil reais) seria pago através de prestação de serviços de construção em 

local a ser indicado pelo exequente. Nestes termos, para pleitear 

judicialmente o cumprimento da avença, entendo que compete à parte 

exequente, antes, notificar formalmente o executado, indicando-lhe o local 

para a prestação dos serviços de construção, momento em que passa a 

fluir o prazo de 60 (sessenta) dias convencionado para o adimplemento da 

obrigação. Diante disso, não restando comprovada a constituição do 

executado em mora, o preenchimento do requisito inerente à exigibilidade 

do título executivo não restou demonstrado, fato este que impõe a 

extinção da execução por ausência de pressuposto processual de 

constituição e de desenvolvimento válido. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, e artigo 771, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com todas as baixas, 

obedecidas as normas previstas na CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

FABIO ROCHA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

se manifeste acerca do petitório da parte ré, sob ID 11037030 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

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

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003025-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA ANTUNES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar 

a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do 

Código de Processo Civil, para juntar os documentos de maneira 

organizada, nos termos da Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados no Id num. 10567569, nos termos do § 3° acima 

mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011254-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011254-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: NICOLAS MASSAHARU 

ISHITANI EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, 

verifico que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de 

Sentença movido em desfavor de empresa em recuperação judicial. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". É sabido 

que, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver 

constrição de bens e valores, restando ao credor a faculdade de habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido seque o recente entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. 

FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. 

A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar 

atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 372403-4/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000027-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ELINALDO SA MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000027-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ELINALDO SA MENDONCA 

EXECUTADO: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 11011343) e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 11036785. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

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

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000027-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO SA MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 372690-8/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010993-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE EUGENIA REZENDE SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010993-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MICHELLE EUGENIA REZENDE 

SILVA EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. A 

parte ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição 

num. 10254897) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, conforme consta na petição num. 10461876. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

conta para transferência do valor. Prestada a informação, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da parte credora. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010993-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE EUGENIA REZENDE SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371389-P/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA QUIRINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001617-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NEUSA QUIRINO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral do acordo celebrado (petição num. 

10101247) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 10931122. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA QUIRINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 372687-8/2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371856-5/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011200-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371985-5/2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDECI VIANA RODRIGUES 65038550100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. FERREIRA GUERRA - COSMETICOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001181-59.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDECI VIANA RODRIGUES 

65038550100 REQUERIDO: R. V. FERREIRA GUERRA - COSMETICOS - ME 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10055747. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001874-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371676-7/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA AZEVEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000566-69.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON DE SOUZA 

AZEVEDO, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA 

REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 

10145519) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 10781122. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor da parte 

credora. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA AZEVEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371560-4/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS OLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371274-5/2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371172-2/2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI OLIVEIRA DORTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371176-5/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001301-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DOBRAVOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371181-1/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010416-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010416-28.2016.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 10739150) e a credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente (ID nº. 10822258), 

bem como requer a intimação do executado para pagar o valor 

remanescente, conforme consta no evento nº. 10787789. Assim, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se o credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

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

intime-se o executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do 

montante remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 

10787789. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 

2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011120-75.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011120-75.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE LINO DE LIMA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito, verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada, via sistema PJE, para manifestar sobre as 

alegações formuladas pela parte executada no que se refere a suposta 

recusa da parte exequente em autorizar a instalação dos equipamentos. A 

intimação da parte foi realizada via sistema PJE em 29/01/2017, sendo que 

o sistema registrou a leitura da intimação por ter transcorrido o prazo 

máximo para a parte fazê-la, iniciando-se, pois, o prazo para manifestação 

que encerrou em 14/02/2017. Verifica-se, ademais, que a parte autora, 

apesar de regularmente intimada, não manifestou no processo sobre as 

alegações do executado, manifestação esta que reputo essencial para a 

busca da verdade real quanto ao suposto inadimplemento da obrigação de 

fazer. Importante esclarecer que com a entrada em vigor da Portaria N. 

161/2017 de 20 de março de 2017, os atos processuais que eram 

realizados via Sistema PJE passaram a ser objeto de publicação no Diário 

de Justiça Eletrônico (DJE), conforme dispõe o inciso II, art. 2°, da referida 

Portaria. Assim, considerando que a intimação da parte exequente ocorreu 

no período em que os atos processuais ainda eram realizados via Sistema 

PJE e considerando, ainda, que as partes são responsáveis pelo 

acompanhamento/monitoramento processual, reputo válida a intimação 

direcionada à parte autora para manifestar no processo. Dessa forma, é 

patente a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte exequente, porquanto resta evidenciado que o autor 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando outra alternativa, senão a extinção do feito em razão do 

abandono do autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, e artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010416-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371283-4/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010577-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAB LUCIO FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010577-38.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIAB LUCIO FERRAZ 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, 

verifico que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de 

Sentença movido em desfavor de empresa em recuperação judicial. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". É sabido 

que, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver 

constrição de bens e valores, restando ao credor a faculdade de habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido seque o recente entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. 

FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. 

A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar 

atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 
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Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010330-96.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA TOLEDO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010330-96.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIA REGINA TOLEDO DE 

FARIA EXECUTADO: SONY STYLE - SONI BRASIL S.A, NOVA CASA 

BAHIA S/A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral do débito remanescente (ID nº. 10288716) e a credora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no ID nº. 10292721. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

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

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010330-96.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA TOLEDO DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (EXECUTADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 372024-1/2017.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010636-94.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA IGINO DA ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371873-5/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FANALI MONARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000605-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA FANALI MONARO 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 10731014) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

num. 10845177. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FANALI MONARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 371881-6/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010905-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ALARCON VILALTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 372083-7/-2017.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos cálculo atualizado do débito, para posterior expedição de 

ofício para inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição ao 

crédito.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO RECHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002873-59.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: OLAVO RECHE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE (Hospital São Lucas) 

manifestou no ID 10868873 que o paciente Olavo Reche está apto a 

receber alta médica, conforme laudo médico juntado aos autos no ID 

10868890 (data 27/11/2017). O douto Promotor de Justiça, instado a se 

manifestar, requereu a intimação do hospital São Lucas, local em que o 

paciente se encontra, para atualizar as informações a respeito do estado 

clínico de saúde do mesmo ID10941270. Intimada, A FUNDAÇÃO 

LUVERDENSE DE SAÚDE (Hospital São Lucas) manifestou a respeito do 

estado de saúde do paciente no ID10949122, a qual informou que no 

relatório médico atualizado do dia 01/12/2017, veio descrito que “o 

paciente Olavo Reche encontrava-se estável hemodinamicamente, sem 

drogas vasoativas, eupnéico em ventilação espontânea em ar ambiente 

em por traqueostomia metálica, com melhoras dos parâmetros infecciosos, 

sendo iniciado o tamponamento intermitente da traqueostomia, apto à alta 

da UTI”. Laudo médico juntado no ID10949124. O Estado de Mato Grosso 

no ID11044209 requereu informações do paciente (principalmente se o 

medicamento/tratamento é fornecido pelo SUS, em caso negativo, quais as 

alternativas fornecidas pelo SUS e se a parte autora encontra-se 

regulada). A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE (Hospital São Lucas) 

informou no ID11053940 que o paciente recebera alta médica da UTI 

daquela unidade hospitalar, por não apresentar mais risco de morte, após 

ter sido submetido a todos os cuidados médicos e procedimentos 

cirúrgicos adequados a sua recuperação. Que o paciente encontra-se no 

setor de enfermaria, recebendo todos os cuidados necessários, para sua 

plena recuperação. O laudo médico é datado do dia 07/12/2017 

(ID11053941). O paciente, Olavo Reche, no ID11146145, requereu em 

caráter de urgência: 1) que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta 

providencie ambulância apropriada para ir até a residência do paciente, 

buscá-lo e transportá-lo até o Hospital Regional de Alta Floresta, no prazo 

de 24 horas; 2) que seja oficiada a Diretoria do Hospital Regional de Alta 

Floresta para receber e providenciar leito adequado para o paciente dar 

continuidade a seu tratamento de saúde, realizar todos os procedimentos 

necessários para recuperação do paciente, até a cicatrização da 

traqueostomia e melhora de sua aparência e aquisição de peso, estando, 

definitivamente curado, para poder retornar a sua casa; 3) que seja 

determinado que o Hospital Regional inicie imediatamente os procedimentos 

fisioterápicos e fonoaudiólogos; 4) seja oficiado o CRAS de Alta Floresta, 

para que após a alta médica do paciente e consequente retorno para 

casa, referida instituição forneça ao mesmo fraudas geriátricas até ele 

não mais necessitar de utilizar este procedimento. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de intimação do Município de Alta 

Floresta/MT, isso porque referido Município sequer compõe a presente 

lide. Por outro lado, analisado os atestados emitidos pelo Médico 

responsável pelo Paciente, juntados pela Fundação Luverdense de Saúde 

(Hospital São Lucas), verifico o mesmo recebeu alta médica tão somente 

em relação ao tratamento desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva, 

todavia, conforme atestado pelo Médico Nelson Tanque Hasegawa Júnior 

(CRM 4510), o mesmo necessita de “cuidados pós alta para recuperação, 

fisioterapia motora e fonoaudióloga, e acompanhamento médico para 

retirada da traqueostomia”, além disso, analisado as imagens juntadas pelo 

Autor, é visível que o mesmo necessita de cuidados médicos, como por 

exemplo, realização de curativos, etc. Assim, tendo em vista que o Autor 

já se encontra no Município de Alta Floresta/MT, conforme informado por 

seu Advogado, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, para que, no 

prazo de 05 (cinco dias), dê o integral cumprimento da liminar deferida (ID. 

10472115), devendo promover os cuidados pós alta para recuperação, 

fisioterapia motora e fonoaudióloga, e acompanhamento médico para 

retirada da traqueostomia. Todavia, considerando-se a desnecessidade 

de internação em Unidade de Terapia Intensiva, deverá o Autor se 

submeter à análise clínica em Unidade de Saúde próxima à sua residência, 

nessa cidade, onde se encontra, para a indicação quanto à necessidade 

(ou não) de internação. Certificado o decurso do prazo acima 

determinado, intime-se o Autor para manifestação e conclusos. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Alta Floresta/MT. 15 de dezembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito, em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129415 Nr: 4818-69.2015.811.0007

 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: Geraldo Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, José Martins, Fábio da Silva Reis, Benvinda 

Carolina da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio da 

parte autora GERALDO GOMES MOREIRA sobre 49.71% da área total, 

equivalente a 400m2 do imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o 

imóvel sobre a matrícula n°1.403, livro 2-G, Lote n° 10 e quadra CW-6, 

situado na zona urbana de Carlinda e registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Alta Floresta e, por conseguinte, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Consigno que o memorial descritivo do imóvel acima mencionado 

encontra-se à fl.26 dos autos.Essa sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa 

Comarca.Tendo em vista recente decisão do Pleno do Supremo Tribunal de 

Justiça proferida no Agravo Regimental n° 1937, mudo meu 

posicionamento e admito a fixação de honorários sucumbenciais em favor 

da Defensoria Pública. Dessa forma condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), observado o disposto no artigo 98, §§ 2º 

e 3º do CPC, eis que DEFIRO o beneficio da Gratuidade de 

Justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

em julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição 

(devendo a Secretaria de Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público 

cópias dos documentos de fls. 19/28, a fim de que seja DESMEMBRADA a 

matrícula para registro de apenas parte do imóvel em nome da parte autora 

[400m2] cujo memorial descritivo encontra-se à fl.26 – comunicando-se, 

ainda, que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 57175 Nr: 1747-06.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Everaldo Strada, Paulo Mocellin, Márcia 

Cristina Mocellin

 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: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:13.827-A, Leandro Félix Pereira - OAB:12.673-MT, Patrícia 

Tieppo Rossi - OAB:13.828-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente acerca do teor da certidão de fl.147v.

 No mais, aguarde-se o presente feito em Cartório até eventual informação 

do cumprimento da carta precatória expedida à Comarca de Nova 

Mutum-MT ou manifestação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 19931 Nr: 3749-56.2002.811.0007

 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: Darli Rodrigues Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:16501-B/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 Ofício n.º 69/2017-GAB6ª Alta Floresta/MT, 14 dezembro de 2017.À sua 

Excelência a SenhoraDesembargadora – Relatora Nilza Maria Pôssas de 

CarvalhoTribunal de Justiça do Estado de Mato GrossoAssunto: 

Informações ao Agravo de Instrumento n. 1013461-49.2017.811.0000 – 

Processo de Origem n. 3749-56.2002.811.0007 (Cód.19931) - Comarca de 

Alta Floresta/MT.Excelentíssima Senhora Relatora,Sirvo-me do presente 

para apresentar-lhe as informações requisitadas por meio de malote 

digital, datado de 12 de dezembro de 2017, recebido por esta Magistrada 

na data de 14 de dezembro de 2017, referente ao Agravo de Instrumento 

n. 1013461-49.2017.811.0000 - Comarca de Alta Floresta/MT (Processo 

de Código n. 3749-56.2002.811.0007 - Cód.19931), em que é Agravante o 

BANCO BRADESCO S.A. e Agravado DARLI RODRIGUES 

CANDIDO.Primeiramente, cumpre-me informar à Vossa Excelência que o 

Agravante cumpriu o disposto no artigo 1.018, §2º do Código de Processo 

Civil.No que tange às informações propriamente ditas, informo que o 

presente processo permanecerá suspenso até a decisão definitiva do 

Agravo de Instrumento n.1013461-49.2017.811.0000. Acreditando ter 

prestado as informações necessárias ao julgamento do Agravo de 

Instrumento, coloco-me a disposição para quaisquer outros 

e s c l a r e c i m e n t o s  q u e  V o s s a  E x c e l ê n c i a  e n t e n d e r 

necessários.Respeitosamente,JANAÍNA REBUCCI DEZANETTIJUÍZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGALAutos n. 3749-56.2002.811.0007 

(Cód.19931)Agravante: BANCO BRADESCO S.A. Agravado: DARLI 

RODRIGUES CANDIDO.Vistos.Juntem-se aos autos as informações 

prestadas por este Juízo à Relatora, por meio do por meio de malote digital 

(Agravo de Instrumento n. 1013461-49.2017.811.0000 - Secretaria da 

Primeira Câmara de Direito Privado/ TJMT).Registro que as informações 

foram enviadas na presente data (14 de dezembro de 2017) ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, via malote digital, pelo Gabinete da 

Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 

2017.JANAÍNA REBUCCI DEZANETTIJUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 4707-37.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Dessarte, JULGO PROCEDENTES os presentes Aclaratórios e DEFIRO em 

parte o pedido de fls. 160/165, para o fim de INTEGRAR a decisão 

embargada, concedendo a tutela de urgência para o fim de AUTORIZAR a 

liberação de valores penhorados via sistema Bacen-jud, de titularidade de 

Maria Luisa Mancini da Riva e Cristina W. da Riva Araújo.Em 

consequencia, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL para a liberação do valor 

de R$ 354.393,44 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa 

e três reais com quarenta e quatro centavos), referente a 2/3 (dois 

terços) do valor sob penhora na conta de co-titularidade entre a ora 

Embargante, Maria Luisa Mancini da Riva e Cristina W. da Riva Araújo, 

sendo metade desse valor para cada uma das co-titulares acima, 

considerando-se os dados pessoais e bancários apresentados à fl. 

166.Após, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 172, intimando-se a 

exequente para manifestação quanto à aceitação do bem ofertado em 

caução e quanto ao prosseguimento do feito.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102797 Nr: 4427-22.2012.811.0007

 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: Ademir Edson Beckmann

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Recebo o presente recurso.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Intime-se o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-se 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161829 Nr: 6997-05.2017.811.0007

 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: Edivaldo Dantas Rodrigues, Eliete Prado dos Santos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Brunetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

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

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Araújo da Costa 

- OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712, Valber 

da Silva Melo - OAB:8927/MT

 Vistos.

Recebo os embargos e, consequentemente, DETERMINO a intimação da 

parte Embargada para, no prazo legal, impugnar os embargos (artigo 679 
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CPC).

Por entender imprescindível, postergo a análise da liminar para após a 

juntada dos presentes autos aos autos de Código 59380, tendo em vista 

que naqueles autos foi DECLARADA, inaudita altera pars, a fraude a 

execução e consequente ineficácia perante o exequente (Wilson Carlos 

Mucilini) das operações societárias de fls. 527/528, 529/530 e 531/532, 

bem como a alienação imobiliária de fls. 533/536 e DETERMINADO ainda a 

intimação de EDVALDO DANTAS RODRIGUES e ELIETE PRADO DOS 

SANTOS RODRIGUES, ambos residentes na Rua H3, número 315, bairro 

Setor H, na Cidade de Alta Floresta/MT, podendo também serem 

encontrados na RUA J1, número 70, Setor J, na Cidade de Alta 

Floresta/MT, para que realizem o depósito da parcela restante do Contrato 

de Compra e Venda da Fazenda Rancho Fundo (matrícula 2318) (fls. 

533/536) em Juízo, depósito o qual deve ser limitado a quantia de R$ 

311.754,02 (trezentos e onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e 

dois centavos), sob pena de não depositando o valor terem que pagar 

novamente nos autos pelo imóvel, nos moldes do artigo 312 do Código 

Civil, e apresentação da defesa dos Embargados.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100544 Nr: 2098-37.2012.811.0007

 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: Domingos Martins Neto

 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: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 112, INTIME-SE o patrono da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, intrua os autos com a certidão de óbito 

do requerente Domingo Martins Neto.

Com o aporte do item anterior, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 107.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Esclareço que a Cooperativa Sicredi, o SICOOB e UNICRED também estão 

aptos e com aporte tecnológico ao transito das ordens judiciais via Bacen 

Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios com a finalidade de 

bloqueio judicial de forma manual, eis que em 11/02/2016 o Bacen 

determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à utilização do 

Sistema Bacen Jud 2.0.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

Executada até o valor indicado à fl. 148.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 23549 Nr: 1466-26.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

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

Grosso - OAB:

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

OAB:18450-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.124/126, visto que a parte executada manifestou 

pela impenhorabilidade do veículo penhorado (Caminhão VW 13.130, 

ano/modelo 1986, placa AF1482), e a parte exequente, devidamente 

intimada, em nada se manifestou, apenas requereu buscas via sistema 

INFOJUD.

Portanto, DETERMINO A IMEDIATA BAIXA na constrição do veículo: 

Caminhão VW 13.130, ano/modelo 1986, placa AF1482, eis que trata-se 

de bem utilizado como instrumento de trabalho do executado.

Esclareço que a baixa na constrição de transferência será feita em 

gabinete, conforme comprovante em anexo. Devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN para baixa na penhora realizada (fls.119/120), se houve 

necessidade.

No mais, determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o valor atualizado do débito, bem como 

manifestar quanto à restrição existente em face do veículo FORD/FIESTA, 

ano/modelo 2003/2004, cor vermelha, placa nº NCY4590, chassi 

nº9BFZF10B148156638 (auto de penhora e avaliação às fl.119/120).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 31 de 700



Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 485-89.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jualta Comércio de Maquinas e Ferragens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:18450-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 83/93.

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 às 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92006 Nr: 624-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e 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 do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) conforme 

documentos de fls. 151/152, bem como para requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108631 Nr: 4088-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Reinaldo de Paula, Aparecido de 

Paula, Deolinda Leandro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-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 ciência acerca do desarquivamento dos autos, 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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 485-89.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jualta Comércio de Maquinas e Ferragens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:18450-O/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 exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) conforme 

documentos de fls. 96, bem como para requerer o que entender de direito 

para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 30-13.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade, Benedita I. C. M. Trindade

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

SHCAIRA - OAB:20.495-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 exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Rod. MT-208, KM 115, zona rural de Carlinda-MT, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de intimação da sócia da empresa executada.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106624 Nr: 1937-90.2013.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raça Nobre Agropecuária Ltda.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amádio Fernandes Lima - 

OAB:4037/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9.510-MT, Valter Coutinho Scardua - OAB:OAB/MT 7320

 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 exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) conforme 

documentos de fls. 82/83, bem como para requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127789 Nr: 3976-89.2015.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->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: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN CARLOS DA ROSA - 

OAB:30057, Valdomiro Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64114 Nr: 3560-34.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria 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

 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 da 

impugnação e documentos de fls. 124/133, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 625-02.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William José Lima, Wilson Clever Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/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 indicar nos autos a localização do caminhão Volvo/NL10 

340 6 X 4, Placa JYA9576, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de viabilizar 

a realização da avaliação e demais atos conforme determinado à fl. 182.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão de 

fl. 153, bem como para apresentar o cálculo atualizado, incluindo o valor 

da multa e ainda indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

OAB:12113-O/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 exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) conforme 

documentos de fls. 110/111, bem como para requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2347 Nr: 103-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Ferreira Veloso de Araújo, Adauto 

Veloso de Araujo Junior, Neusa Dias de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Comunidade Menino Jesus - 2ª Leste, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93855 Nr: 2028-54.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Queiroz

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca do bloqueio online realizado pelo sistema Bacenjud de fl. 268 e 
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verso, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 5272-54.2012.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joslei Marcelo Goularte, Fabricio Cardoso da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 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. 345, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003412-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA CAMURSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003412-25.2017.8.11.0007 

AUTOR: IGOR FERREIRA CAMURSSI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Tendo 

em vista a improvável possibilidade de conciliação, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE a requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE 

que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá indicar em 

preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a parte 

requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 12 de dezembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA n º 237/2017O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...       CONSIDERANDO que 

a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, 

Técnica Judiciária - PTJ, Gestora Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo 

de férias , no período de 8.1.2018 a 22.1.2018 ;RESOLVE:DESIGNAR a 

servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, Analista 

Judiciária - PTJ, para desempenhar as funções de Gestora Judiciária - 

PDA-FC, da Secretaria da 2ª Vara Cível, no período de 8.1.2018 a 

22.1.2018, durante o afastamento de férias da titular VALDETE ALVES DE 

SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, Gestora 

Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos 

termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 18 de dezembro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA n º 237/2017

O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, Gestora Judiciária - PDA-FC, 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca , estará afastada de suas 

funções por motivo de férias , no período de 8.1.2018 a 22.1.2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para desempenhar as funções de Gestora 

Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 2ª Vara Cível, no período de 

8.1.2018 a 22.1.2018, durante o afastamento de férias da titular VALDETE 

ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, 

Gestora Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, nos termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 

2.3.2015.

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

Barra do Garças, 18 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 4551-24.2006.811.0004

 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: Maria Auxiliadora Carvalho de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048, HELENA MARIA ANTUNES - OAB:4546/SC

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 385. DESIGNEM-SE data para o leilão judicial e 

EXPEÇAM-SE os editais, nos termos da CNGC (item nº. 6.16.26.38).

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260759 Nr: 13461-54.2017.811.0004

 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: HERCULES PALHUZI NEVES, HIGOR PALHUZI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR FRANCISCO TAVEIRA 

DE SOUZA - OAB:188351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da 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$ 560,00 (quinhentos 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 2188-30.2007.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, sendo o caso de penhora 

online, venham-me conclusos para a indisponibilização de ativos via 

Bacen-Jud.

3.Ademais, transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225334 Nr: 6104-57.2016.811.0004

 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: D. F. S. Moreira & Cia Ltda - ME, Denise Faleiros Saito 

Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO 

ORDEM pleiteada, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, 

I, CPC/2015, revogando eventual liminar anteriormente concedida.19.SEM 

CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25, da Lei 12.016/2009.20.Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246791 Nr: 4077-67.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdSA, JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Myke Brendon Borges - 

OAB:21498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o recibo de transferência bancária de fls. 33 e a 

certidão de fls. 31, DETERMINO o recolhimento do mandado de Prisão Civil 

e, caso o executado esteja preso, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

2. INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar quanto ao teor dos 

documentos acostados e o eventual interesse no prosseguimento do feito, 

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

3. Expeça-se o necessário.

 4. Intime-se. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, SERVINDO CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254580 Nr: 9333-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Paz Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17368, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 VISTOS.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia da parte 

requerida, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fl. 51.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47832 Nr: 432-54.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL KUK FAZIO - 

OAB:222488/SP, Fábio Sales Vieira - OAB:11.663, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI - OAB:6525/MT, MARCELO HAJAJ MERLINO - 

OAB:173974/SP, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

AGRENCO DO BRASIL S/A em face de WALMIR DE SOUZA.

2. Às fls. 808/818 fora juntado acordo firmado entre as partes e subscrito 

pelos respectivos advogados. Após, fora procedida à intimação do 

exequente para se manifestar quanto aos honorários advocatícios, o qual 

se manteve inerte.

3. Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a homologação do 

referido acordo.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que as partes são maiores e capazes e estão 

devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO 

celebrado às fls. 808/818, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, e art. 924 II, ambos do CPC/2015.

6. CUSTAS e honorários conforme o art. 90, §2º do CPC/2015.

 7. Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48790 Nr: 698-41.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CALVERT - 

OAB:131994-E/OAB/SP, Fábio Sales Vieira - OAB:11.663, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798/MT

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

AGRENCO DO BRASIL S/A em face de WALMIR DE SOUZA.

2. Às fls. 195/203 fora juntado acordo firmado entre as partes e subscrito 

pelos respectivos advogados. Após, fora procedida à intimação do 

exequente para se manifestar quanto aos honorários advocatícios, o qual 

se manteve inerte.

3. Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a homologação do 

referido acordo.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que as partes são maiores e capazes e estão 

devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO 

celebrado às fls. 195/203, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
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do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, e art. 924 II, ambos do CPC/2015.

6. CUSTAS e honorários conforme o art. 90, §2º do CPC/2015.

 7. Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60628 Nr: 3785-68.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEBAVL, JQ, EAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:, PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a Fazenda Pública para dar andamento no feito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172666 Nr: 5719-17.2013.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO, ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Garcia Trindade 

Monteiro - OAB:14287, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 VISTOS.

 1. CUMPRA-SE a decisão de fl. 158, já que há informação do novo 

endereço das partes (fl. 219), especificamente visando realizar os 

estudos psicossociais com os envolvidos. ALTERE-SE os mencionados 

endereços das partes no sistema informatizado Apolo.

 2. Após, com os relatórios nos autos, COLHA-SE o parecer do Ministério 

Público, no prazo legal.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248870 Nr: 5465-05.2017.811.0004

 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: Rivaldo Coelho de Carvalho, Darlete de Araujo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade de Montagens e Enhenharia Ltda - 

SME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a postulação de fls. 100/101, DEFIRO o parcelamento 

das custas processuais em 05 (cinco) vezes, com fundamento no art. 98, 

§6º do CPC/2015. Ressalta-se que a parcela deverá ser depositada em 

juízo até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 17 DE 

ABRIL DE 2018, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258582 Nr: 11874-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdOeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/06, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.7. SEM custas e honorário 

advocatícios, por não haver sequer formado a relação processual.8. Após 

o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e 

anotações necessárias.9. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75550 Nr: 8540-04.2007.811.0004

 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: Gesiel Alves de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Dito isso, com fundamento nos arts.369/371, CPC/2015 c/c 

art.15, II, §1º, Lei 8.213/1991, e objetivando prestigiar os princípios da 

segurança jurídica e proteção da confiança, já que o autor está gozando 

do benefício desde o ano de 2011 (fls.144/145), DEFIRO a produção de 

prova testemunhal e DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA 

O DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015). 4.CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art.455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015). 5.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015). 6.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243596 Nr: 1776-50.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a 

guarda provisória da criança JOÃO MIGUEL DE SOUSA SIQUEIRA 

(nascida em 08.04.2015) ao seu genitor, FABRÍCIO ALVES SIQUEIRA, nos 

termos do artigo 33 da Lei nº. 8.069/90.12.SERVE CÓPIA DESTA DECISÃO 

como TERMO DE GUARDA, assumindo o guardião todos os deveres 

inerentes à obrigação.13.CITE-SE a Requerida, no endereço indicado na 

inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 13 DE MARÇO DE 2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).14.Saliento que o mandado de citação conterá apenas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 36 de 700



os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurando aos réus o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).15.Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público. 16.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.17.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204136 Nr: 6165-49.2015.811.0004

 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: LVEdO, EMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Arlete 

Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, Lazaro 

Humberto Pinto de Farias - OAB:19888/0, Leonardo André da Mata 

- OAB:MT 9.126

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não se verifica a existência de elementos 

suficientes para a Busca e Apreensão pretendida, INDEFIRO o pedido de 

fls. 67/68.

2. INTIME-SE o subscritor do pedido de fls. 67/68, para que se manifeste 

acerca das informações de fls. 71/73 e eventual interesse no 

prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 2688-91.2010.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para no prazo de 05 ( cinco) dias, informar nos autos os dados 

bancários para expedição do alvará, deferido nos autos, conforme 

decisão de folhas 181.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239312 Nr: 15736-10.2016.811.0004

 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: Paulo Renato Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Silvia Ramos Nascimento, Vantuir Reis de 

Almeida, Itamar Pinheiro de Freitas, Rogério Arantes Penteado, Ernesto 

Francis Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Rejane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 VISTOS.

1. A habilitação de crédito em inventário tem natureza administrativa de 

cobrança consensual, motivo pelo qual é imprescindível a concordância 

das partes ou o trânsito em julgado da decisão proferida nas vias 

ordinárias.

2. Assim sendo, INTIMEM-SE os herdeiros relacionados na ação de 

inventário apensa, que estão devidamente representados, para dizerem 

se concordam com o pedido de pagamento feito pelo credor, nos termos 

dos arts.642 e seguintes do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267390 Nr: 17588-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, voltem-me conclusos 

a fim de que seja procedida a tentativa de indisponibilização de ativos via 

Bacenjud, conforme pleiteado pelo exequente (art. 854, CPC/2015).

 3.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, voltem-me conclusos 

a fim de que seja procedida a tentativa de indisponibilização de ativos via 

Bacenjud, conforme pleiteado pelo exequente (art. 854, CPC/2015).

 3.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 
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art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169096 Nr: 1073-61.2013.811.0004

 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: Andrea Lopes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celso Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CAVALCANTI 

DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Cavalvante 

de Macedo Junior - OAB:336941

 PROCESSO 1073-61.2013.811.0004 - CÓDIGO 169096

Vistos em correição.

Intimem-se os herdeiros para se manifestarem acerca da retificação das 

primeiras declarações, assim como sobre o pedido de suspensão do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5952 Nr: 1302-17.1996.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Planalto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 164, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176577 Nr: 10592-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Esposito Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.848, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 105, prazo CINCO dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190628 Nr: 10749-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:

Valor do débito:

Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:Vistos em correição.

Aguarde-se a expedição de documento e a resposta.

Após, façam conclusos.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245491 Nr: 3192-53.2017.811.0004

 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): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia, Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 102, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247715 Nr: 4702-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo de Sousa Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 55, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 668-79.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos Filho, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, RAFAEL MARTINS FELICIO - OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SPERRY 

BRATTI - OAB:5783-B OAB/ MT, JEAN LUIZ TEIXEIRA - OAB:4.737-MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por RAFAEL 

MARTINS FELÍCIO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT.

 O exequente apresentou o valor inicial no importe de R$ 146.521,27 

(cento e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete 

centavos).

 Devidamente citada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, alegando que o valor correto seria de R$ 60.950,09 

(sessenta mil noventa e cinquenta reais e nove centavos). Depositou em 
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juízo o valor que alega incontroverso (fls. 474/475).

Às fls. 501/502, o exequente requer o levantamento do valor vinculado 

aos autos, com o consequente arquivamento do feito.

 É o breve relatório.

 Decido.

Em análise ao feito, constata-se que o exequente concorda com o valor 

depositado pelo executado, conforme se vê às fls. 5501/502.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, tendo em vista o 

pagamento da integralidade do débito, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fundamento nos arts. 924, II, CPC.

 Decorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE alvará para a liberação dos 

valores depositados,s. 475, na proporção de 2/3 para o causídico 

RAFAEL FELÍCIO e 1/3 para o advogado IZAIAS MARIANO.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5407-51.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Distribuidora de Armarinhos Ltda, 

Raimunda Ferreira de Abreu, Raimundo Nonato Ferreira de Abreu, 

Consuelo Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Márcio e Silva Morais - 

OAB:11.035

 CÓDIGO 72152

Vistos em correição.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido pela exequente.

Transcorrido o referido prazo, intime-se pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163454 Nr: 5002-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigoestrela S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Frios Distribuidora e Representação de 

Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Henrique Mattar - 

OAB:SP 184.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 163454

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos em correição.

Considerando as consultas realizadas, conforme extratos que seguem 

anexo, abra-se vista ao exequente para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Requerida a citação nos endereços obtidos, cite-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167383 Nr: 10184-06.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Aparecida Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Bernardes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 PROCESSO CÓD. 167383

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos em correição.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome da executada, 

via BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total pleiteado.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197000 Nr: 1844-68.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Alves da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 PROCESSO CÓD. 197000

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Expeça-se mandado de avaliação e penhora dos bens móveis, no 

endereço constante nos autos, sem prejuízo da parte autora indicar novo 

endereço, vez que possui acesso ao cadastro do Detran.

Intime-se o exequente para que informe o pátio onde deverá ser 

depositado o veículo. No silêncio, os bens ficarão depositados em mãos 

da executada, mantendo-se a penhora.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261299 Nr: 13801-95.2017.811.0004

 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): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 74, prazo CINCO dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261606 Nr: 13996-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice da Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Filipe das Candeias Casqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3996-80.2017.811.0004 - Cód. 261606

Vistos em correição.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao requerente.

Tendo em vista a insuficiência probatória capaz de comprovar que a 

posse indireta realmente pertence à parte autora, indefiro a tutela de 

urgência pleiteada.

CITE o requerido, no endereço declinado na inicial, e o INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 28 de fevereiro 

de 2018, às 16h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265530 Nr: 16510-06.2017.811.0004

 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: Wagner Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 16510-06.2017.811.0004 - Cód. 265530

Vistos em correição.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao requerente.

Tendo em vista a insuficiência probatória capaz de comprovar o 

pagamento integral do débito, uma vez que o autor juntou extrato bancário 

que demonstra o pagamento de apenas algumas parcelas do 

financiamento, não havendo, portanto, prova inequívoca que comprove a 

verossimilhança das alegações, indefiro a tutela de urgência antecipada.

Cite o requerido, no endereço declinado na inicial, e o INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 28 de fevereiro 

de 2018, às 16h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166979 Nr: 9592-59.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Gelso Valdir Rheinheimer, Humberto José Parusolo Ceretta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO N° 9592-59.2012 CÓD. 166979

EXECUÇÃO FISCAL

SENTENÇA.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do executado, qualificado nos autos.

Às folhas 60 o exequente informa a satisfação da obrigação 

administrativamente pelo executado, pugnando pela extinção do feito nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Frente ao exposto, ante o pagamento integral da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 60, e com amparo no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo por sentença com julgamento do mérito, extinta a 

presente execução.

Sem custas.

P.R.I.C

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208732 Nr: 8718-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julião Teixeira da Silva Neto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

impugnação de fls. 125/128, prazo QUINZE dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214216 Nr: 11973-35.2015.811.0004

 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: Marcelo Pereira dos Santos Pelecer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Rodrigues Caldeira - 

OAB:23538/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:OAB/MS 8659

 PROCESSO 11973-35.2015.811.0004 - CÓDIGO 214216

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e para, em 10 dias, 

derem prosseguimento ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 40 de 700



 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219577 Nr: 2553-69.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca das 

preliminares arguidas nas contrarrazões de fls. 133/143, prazo QUINZE 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227595 Nr: 7430-52.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 PROCESSO 7430-52.2016.811.0004 - CÓDIGO 227595

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos e, em 10 dias, 

requererem o que é de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228250 Nr: 7877-40.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCM, KCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o total encontrado, via sitema BACENJUD, sequer 

custeia as providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de 

R$3,66. Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 No tocante aos bens móveis, conforme extrato anexo resultante do 

sistema RENAJUD, diga a exequente para requerer expedição de mandado 

de penhora e avaliação, uma vez que a restrição inserida é provisória 

para prevenir direito de terceiros e evitar dissipação de bens, destacando 

que a penhora se dá nos moldes dos artigos 837 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Se requerida a expedição do mandado de avaliação e penhora, 

expeça-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246569 Nr: 3913-05.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Jose Magalhães - ME, Ernani José 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CÓD. 246569

PROCESSO Nº3913-5/2017

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

EXEQUENTE:FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO:E. JOSÉ MAGALHAES-ME

EXECUTADO: ERNANI JOSÉ MAGALHAES

VISTOS.

1. Trata-se de exceção de pré-executividade ajuizada por ERNANI JOSÉ 

MAGALHAES, em face da fazenda pública Estadual.

2. Em síntese, a exequente alega na fls. 04 que é credora do executado 

na importância de 36.853,44 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e 

quatro reais e quarenta e quatro centavos), representada pela certidão da 

dívida ativa n°20171496 fls.06/07, evidenciando o inadimplemento do 

Executado perante o fisco estadual

3. O réu em decisão interlocutória foi citado para em 5 dias pagar ou 

nomear os bens a penhora como determina a LEP fls.08. Porém o 

executado apresentou EXECULÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE fls.10/11, 

alegando que a execução fiscal em questão, que tem como objeto a CDA 

20171406, cujos fatos geradores são do período 02/2011 a 01/2012. 

Porém os fatos geradores do período correspondente a 02/2011 a 

09/2011 encontram-se tipificados e os fatos geradores do período de 

10/2011 a 01/2012 encontram-se duplicados, ocasionando a cobrança em 

triplicidade e duplicidade. O executado afirma que na execução fiscal de 

que se trata, ainda lhe foi cobrado indevidamente taxas de controle e 

fiscalização de incêndio (TACIN)nos períodos referentes aos anos 2011 a 

2015, sendo que a presente empresa encontra-se extinta perante o Sefaz 

desde o ano 2009. Todos os fatos alegados pelo executado encontram 

subsidio conforme demonstra a documentação da fls.12/16

4. Pugna, ao final, pelo cancelamento dos lançamentos indevidos do 

TACIN, lançados em seu desfavor e que a Fazenda Pública corrija os 

erros de duplicidades e triplicidades detectados.

 5. A Fazenda Pública foi citada sobre a exceção de pré- executividade 

por meio de seu representante legal, sem contudo manifestar-se acerca 

de exceção de pre- executividade fls.23.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. O fato de que os débitos relativos às certidões da dívida ativa 

relacionadas à fl. 06/07, impõe ao executado o montante de 

36.853,44(trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e 

quatro centavos). O valor foi contestado pelo executado que trouxe 

documentação probatória de suas alegações nas fls. 12/16.

 8. Saliente-se que a Fazenda Pública Estadual se manteve inerte sobre as 

alegações do executado.

9. Diante do exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e 

DETERMINO o CANCELAMENTO dos lançamentos do TACIN em desfavor 

do executado e a CORREIÇÃO dos erros de duplicidade e triplicidades 

informados.

 Barra do Garças, 15 de Dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264119 Nr: 15583-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15583-40.2017 CÓDIGO 264119

 SENTENÇA

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de títulos movido entre as partes já 

qualificadas, conforme o elencado na exordial de folhas 04/07.

 As folhas 35, a autora pugnou pela desistência da presente demanda, 

uma vez que as parcelas vencidas do requerido foram devidamente 

cumpridas.

 Dessa forma, acolho o pedido na forma manejada para julgar extinta a 
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presente ação, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, § 5° 

do Código de Processo Civil.

Custas ao autor.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266617 Nr: 17129-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Abreu Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Beatriz Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD: 266617

REQUERENTE: WELSEY DE ABREU LUIZ

REQUERIDA: CELIA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA

 Vistos.

Cuida-se de DIVORCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA 

C/C ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA proposta pelo requerente 

supramencionado, conforme todas qualificadas nos autos.

Com base o que determina nossa Constituição Federal, vê-se necessário 

o provimento do contraditório e da ampla defesa da parte requerida antes 

de deferir a patilha de bens, a guarda e os alimentos. Visando sempre o 

melhor interesse das crianças envolvidas, portanto, CITEM-SE as partes 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-AS para audiência de 

conciliação / mediação, que DESIGNO para o dia 21/02/.2018, às 

16h30min, horário oficial de Mato Grosso.

DEFIRO a gratuidade da justiça uma vez comprovada a hipossuficiência do 

postulante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

DEFIRO o pedido de realização do estudo social a ser realizado em sede 

de antecipação parcial da tutela.

 Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224310 Nr: 5491-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnus Lívio Lucas de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, TÂNIA DE FATIMA FANTE CRUZ - OAB:3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID GONÇALVES DE 

ANDRADE SILVA - OAB:52.334/SP, RAFAEL DUARTE DOS SANTOS - 

OAB:19.767

 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 executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 45, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 668-79.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos Filho, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, RAFAEL MARTINS FELICIO - OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SPERRY 

BRATTI - OAB:5783-B OAB/ MT, JEAN LUIZ TEIXEIRA - OAB:4.737-MT

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o CPF e dados bancários para expedição do Alvará Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215521 Nr: 161-59.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSOV, EdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 63, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231338 Nr: 9996-71.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, João 

Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os pedidos de fl. 34.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 17862-96.2017.811.0004

 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: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Dantas de Araujo e Cia Ltda, Fran Karlos de 

Oliveira, Maria Luzimar de Oliveira, Krislian Layson de Oliveira, Tiago Alves 

de Oliveira, Joseilton Dantas de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o requerido para, que preste contas ou ofereça contestação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 550 do CPC/2015, fazendo 

constar as advertências legais do art. 355 do CPC/2015.

2. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, 

especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os 

investimentos, se houver, conforme preconiza o art. 551 do CPC/2015.

3. Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, 

prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro, 

caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo do § 6º, art. 550 do 

CPC/2015.

4. Quanto ao pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis descritos na 

inicial, indefiro o pedido, uma vez que não há prova cabal a demonstrar 

que esteja a ocorrer dilapidação dos patrimônios da pessoa jurídica, bem 

como não há início de prova a corroborar que o sócio majoritário da 

requerida J. DANTAS DE ARAUJO E CIA LTDA seria uma espécie sócio 

fictício. Portanto, indefiro o pedido, neste momento de cognição sumária.

 5. Ademais, indefiro o pedido da exibição de todos os documentos 

relativos a pessoa jurídica J. DANTAS DE ARAUJO E CIA LTDA ME, uma 

vez que não há pertinência subjetiva que permita, de plano, que os sócios 

da referida pessoa jurídica exibam detalhadamente as informações 
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bancária da empresa.

 6. No entanto, defiro o pedido para que os requeridos exibam documentos 

e informações dos extratos das contas pessoais, apenas, do falecido 

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, as quais se encontram, em tese, em seus 

poderes, nos termos do ítem 3, alínea de “a” até alínea “h”.

 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206857 Nr: 7670-75.2015.811.0004

 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: VESS, Abi Sifuente de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede dos Cosméticos Ltda, Djanur Pedro 

Augusto de San Francisco Pereira de Aguino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, LUCIANA DO VALE MASCARENHA DA SILVA. - 

OAB:OAB/GO N°19638

 VISTOS.

1. Promova-se o levantamento dos valores depositados às fls. 123/124 em 

favor da exequente, na conta bancaria informada à fls. 103.

2. Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194655 Nr: 296-08.2015.811.0004

 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: OSdA, RLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourena Vieira de Oliveira D 

avila - OAB:14063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a suspensão pelo prazo requerido.

2. Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

3. Transcorrido o prazo de suspensão, intimem-se os requerentes para, 

em 10 (dez) dias, requerr o que entender de direito nos autos.

 4. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 90768 Nr: 4639-57.2009.811.0004

 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: Antônio Manoel da Fonseca Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Ante ao exposto, pelos fatos e fundamentos elencados, DETERMINO ao 

Executado Banco Santander, para que no prazo de 10 (dez) dias, efetue a 

transferência do valor R$ 114.338,21 (cento e catorze mil trezentos e 

trinta e oito reais e vinte e um centavos), bloqueado via BACENJUD, 

conforme extrato de fl.347, diretamente para a Conta Única do Poder 

Judiciário-MT, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do art.774, III e 774, paragrafo único. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170562 Nr: 2972-94.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Saraiva Belini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 96 e petição do autor de fls. 

110/112 com arrimo no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, com a alteração que 

lhe deu a Lei nº 13.043/2014, defiro o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão e depóstito em ação executiva:

1. Promova-se as alterações na Distribuição e capa dos autos.

2. Defiro o pedido de aditamento do valor dado a causa.

3. 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, §1º do CPC, fixo em 10%.

 4. 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, retendo consigo a segunda via para efeito de penhora.

5. Não satisfeita a 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.

 6. Consigne-se no mandado que, querendo a 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.

7. 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).

8. Fica 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 a 5º do referido artigo.

Cite-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244155 Nr: 2181-86.2017.811.0004

 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: HSB Serviços Eireli-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Sousa - 

OAB:14.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nos exatos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito com 

relação ao réu ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA.Apesar de não se tratar 

de litigância de má-fé, plenamente cabível a condenação aos honorários 

advocatícios.PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SFH. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. I. A determinação judicial à parte autora de alteração do 

pólo passivo não a exonera do ônus de sucumbência, porque a 

angularização regular do processo se dá no seu interesse, pois do 

contrário o processo seria extinto por ilegitimidade passiva daquele que a 

autora colocou inicial e indevidamente como réu. II. Embargos rejeitados. 

(TRF 01ª R.; EDcl-AC 1997.34.00.007899-1; DF; Quarta Turma 

Suplementar; Rel. Juiz Fed. Jamil Rosa de Jesus; Julg. 04/09/2012; DJF1 

08/10/2012; Pág. 89)De tal modo, tendo os autores dado causa a 

necessidade do réu postular em Juízo, condeno os autores ao pagamento 

de honorários sucumbências no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

em respeito ao contido no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, o qual 

restará suspenso, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Entendo possível 

oportunizar ao autor a emenda à Inicial, regularizando o polo passivo da 
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demanda, o que faço com base no princípio da economia 

processual.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264884 Nr: 16103-97.2017.811.0004

 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: José Carlos de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16103-97.2017 Código: 264884

SENTENÇA

Trata-se de Ação pleiteando o deferimento de tutela de evidência, ajuizada 

por José Carlos de Carvalho em desfavor de Instituto Nacional do Seguro 

Social, todos qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

As fls. 25 a parte requerente vem aos autos pleitear a desistência da 

Ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de Ação pleiteando o deferimento de tutela de evidência, ajuizada 

por José Carlos de Carvalho em desfavor de Instituto Nacional do Seguro 

Social, visando compelir o requerido a restabelecer os efeitos da tutela 

antecipada deferida nos autos de cód. 174911.

Intimada a emendar a Inicial o autor manifestou-se pleiteando a desistência 

da ação, ante idêntico pedido tramitando nos autos mencionado.

Tendo em vista o pleito pela desistência da ação e ante ao fato de que não 

houve citação, HOMOLOGO o requerimento da parte autora e com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito.

 Sem custas, ante a gratuidade da Justiça que ora reconheço.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168461 Nr: 95-84.2013.811.0004

 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: Adriana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Denota-se que fora postulado pelo cumprimento da sentença às fls. 

267/268. Assim, vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e 

a competência deste juízo, decido:

1. À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

2. Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado 

no decisum de fls. 190/192, retificada parcialmente, conforme acórdão de 

fls. 233/241, observando-se os aumentos oriundos da aludida progressão.

3. Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que dê 

prosseguimento do feito dentro de 10 (dez), requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170992 Nr: 3550-57.2013.811.0004

 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: Dorival Libório Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Vidros Ltda, Centro Oeste Vidros e 

Decorações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:OAB/MT 9.534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:OAB/MT11866

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação nº 10515/2017 classe CNJ 198.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175724 Nr: 9515-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMdOeS, MNdOeS, GRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183353 Nr: 4981-92.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSN, PCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

 2. Expeça-se a devida certidão de dívida para protesto, nos termos do art. 

528, §1°, intimando-se a parte credora para retirada em Juízo e promover 

o seguimento que desejar.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187467 Nr: 8266-93.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paoliana Industria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joziane A. Nogueira de 

Azevedo - OAB:90307/MG

 Processo Cível: 8266-93.2014 cód. 187467

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Barra do Garças, 

em face de Paoliana Indústria e Comércio Ltda, visando o recebimento de 

multa aplicada pelo PROCON deste município.

As fls. 13-15 a executada ofereceu bens a penhora, os quais não foram 

aceitos pelo exequente que pugnou pelo prosseguimento da execução.

Posteriormente as fls. 25-26 a executada vem aos autos oferecer novo 

bem à penhora.

 Denota-se que os embargos em apenso não foram admitidos ante a 

ausência de garantia do Juízo, motivo pelo qual a presente execução não 

foi suspensa.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 17-18 e 24 e na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se 
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ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ da parte executada.

 Deverão os autos permanecer em Gabinete como estabelecido pelo 

aludido Provimento.

Em caso da penhora on-line restar infrutífera, DETERMINO que se proceda 

á consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT.

 Cumprido integralmente a presente decisão, havendo penhora, abra-se 

vistas à parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

dias, nos termos do art. 16, da Lei 6.830/80.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Barra do Garças, 13 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 192074 Nr: 11742-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que o advogado da parte autora retirou a carta precatória 

para busca e apreensão do bem, como também a citação da requerida, 

conforme fls. 46, e que ficou a seu encargo distribui-la na comarca de 

Palmas – TO.

Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição da respectiva carta precatória expedida as fls. 45.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 223165 Nr: 4783-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justo Xavier Brito

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254118 Nr: 9036-81.2017.811.0004

 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: Neilton Jhonatan Lopes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Online Telecomunicações Ltda, Aliança 

Comércio e Promoção de Vendas Ltda, Ricardo Dantas de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e por tudo mais que nos autos consta, INDEFIRO a 

medida cautelar de arresto pleiteada na exordial, por não vislumbrar os 

requisitos essenciais previstos no art. 300 do instituto processual 

civil.Considerando a natureza da causa, designo audiência de conciliação 

prévia, conforme previsão do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, 

para o dia 03 de maio de 2018, às 14h00min. Cite-se a parte requerida 

para comparecer à audiência de conciliação prévia, advertindo-a de que 

deverá se fazer acompanhar por advogado. Caso a parte requerida 

também não tenha interesse na realização da conciliação, deverá 

manifestar-se por petição nos autos em até dez dias antes da data 

designada. O prazo de contestação, de 15 dias, será contado a partir da 

data da audiência ou do protocolo pela parte requerida do pedido de 

cancelamento da audiência.Advirtam-se as partes que o não 

comparecimento injustificado à audiência designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% sobre 

o valor da causa (art. 334, §8º, do NCPC).Intime-se a parte autora da 

audiência por seu advogado constituído.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 5004-19.2006.811.0004

 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: JOVITA SILVA DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Jaime Rodrigues Netto - OAB:MT 6318, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753-A

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

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da informação de óbito da autora, fls. 206v.

2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 93262 Nr: 7066-27.2009.811.0004

 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: Elaine Ramos Lima, Ayná Vitória Ramos de Melo, Elaine 

Ramos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jannira Laranjeira Siqueira 

Campos Moura - OAB:9549, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE 

- OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Rodrigo Xavier 

Guimarães - OAB:MT 15.338

 Vistos...

1. Aguarde-se o requerimento da parte credora, pelo prazo de 10 dias, se 

for de seu interesse, o cumprimento do julgado, na forma dos artigos 513, 

§1º do Código de Processo civil.

2. Não havendo provocação do interessado, decorrido o prazo acima 

mencionado, certifiquem-se e arquivem-se os autos e aguarde-se a 

manifestação da parte interessada, caso em que o feito será 

desarquivado para fins de cumprimento do julgado.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 100412 Nr: 5415-23.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro pedido de fls. 165.

2. Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, atualizar o débito e 

indicar e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80.

3. Transcorrido o prazo, e não havendo apresentação do débito 

atualizado, arquive-se provisoriamente, nos termos do art. 40 da LEF, 

anotando-se o prazo para prescrição.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157546 Nr: 9958-35.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou, por via 

administrativa, o débito das CDA de nº 165764, conforme informado pelo 

exequente, fls. 27/29.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento por via 

administrativa, das CDA de nº 165764 e a exequente requer o 

desentranhamento da CDA de n° 165765 o processo de execução 

cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança das CDA’s de nº 165764 em virtude do pagamento pela via 

administrativa, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164336 Nr: 6090-15.2012.811.0004

 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: Patrícia Oliveira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 VISTOS.

1. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos. Caso tenha ocorrido o trânsito em julgado, remeta-se a distribuição 

para anotar se tratar de execução de sentença.

2. Após, intime-se a executada para que pague o valor devido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 do 

CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

3. Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

 4. Quanto ao pedido de fls. 165/169, deve o Sr. Antônio pleitear nas vias 

próprias, uma vez que a ação possessória julgada improcedente não tem 

o condão de convalidar a posse do réu uma vez que este assim não 

requereu expressamente em sede de contestação, não sendo decidido 

nada neste sentido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176413 Nr: 10390-83.2013.811.0004

 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: José Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217264 Nr: 1190-47.2016.811.0004

 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: Jeovania da Silva Oliveira, Izabel Josefa Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Alves Borges - 

OAB:27042/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO O PROCESSO EXTINTO, com apreciação do mérito, na 

forma do art. 487, inc. I, do CPC.Em atenção ao prescrito no art. 755, § 3º 

do CPC, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Expeça-se TERMO DE COMPROMISSO 

DEFINITIVO e CERTIDÃO DE CURATELA DEFINITIVA.Expeça-se oficio ao 

Cartório Eleitoral local, comunicando –se a decretação da interdição por 

incapacidade civil absoluta da parte requerida acima identificada.Sem 

condenação em custas e em honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se o cumprimento de todas as determinações e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se, Registre-se eIntimem-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221412 Nr: 3699-48.2016.811.0004

 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: Alceni Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido liminar ajuizada por 

Alceni Alves de Freitas em desfavor de Pedro Otiai, todos qualificados e 

individualizados nos autos em epígrafe.

Fora determinada emenda à inicial, devendo a parte autora recolher as 

custas remanescentes, uma vez que o valor da causa fora retificado de 

ofício.

 A parte autora colacionou parte das custas remanescentes, e foi fixado 

multa no montante de 10% do valor da causa. A parte autora agravou, e o 
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recurso foi denegado.

Às fls. 91/94, ficou revogada a fixação da multa e designada audiência de 

justificação para apreciação da liminar.

No entanto, as fls. 97/98, a parte requerente vem aos autos pleitear a 

desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

 Considerando que o requerente Alceni Alves de Freitas se manifestou em 

fl. 97, solicitando a desistência da ação, não há óbice pelo acolhimento a 

desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, não 

há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais, sem condenação em 

honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226925 Nr: 7013-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Guirra Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

2. Intime-se a executada para que pague o valor devido, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 do CPC, 

bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

3. Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233967 Nr: 11982-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGHdS, IdSHA, EdPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBHdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando novo endereço apresentado, designo o dia 22 de março de 

2018 às 14:30hrs (MT), para a realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação.

Cite-se o requerido e intime-se a parte autora, nos termos do art. 334 e 

seguintes do CPC, para comparecerem na audiência acima designada, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 

(art. 334, §8º do CPC).

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249734 Nr: 6009-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gonçalves Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT, Transportes 

Fluviais Slazar, Dário Rodrigues Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GONÇALVES DOS 

REIS - OAB:20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, LUIZ 

PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6271, RODRIGO XAVIER 

GUIMARAES - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252830 Nr: 8239-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LILIA VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S.A., em desfavor de Angela Lilia Vieira Pinto, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As fls. 78/79 a parte requerente veio aos autos e informou que pactuou 

acordo com a parte requerida, pleiteando, por isso, a suspensão do feito 

até que se cumprisse o pactuado, o que foi deferido à fl. 82.

Tendo sido o acordo devidamente cumprido, a parte autora requer que 

seja extinto o processo (fl. 83).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido

Conforme demostrado pela parte requerente, fora entabulado acordo entre 

as partes acerca do débito em questão nos autos, tendo a requerida 

concordado em efetuar o pagamento que deu origem a lide, bem como 

tendo cumprido com o entabulado, conforme consta acordo de fls. 78/79 e 

petição de fl. 83. Assim, a medida que se impõe é a extinção do feito 

diante do pagamento efetuado, conforme noticiado anteriormente.

Em consequência, julgo EXTINTO o presente processo em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Promova-se, se houver, as devidas baixas nas restrições sobre o bem, 

caso tenham sido efetivadas por este juízo.

Certifique-se o pagamento das custas e decorrido o transito em jugado, 

remetam-se os autos ao arquivo.

 P. R. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255372 Nr: 9829-20.2017.811.0004

 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: JCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a certidão de fls. 32, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar o endereço correto e atual do 

requerido, sob pena de extinção.
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Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256291 Nr: 10411-20.2017.811.0004

 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: Maria José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Ribeiro de Souza 

Nunes - OAB:21.708/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 VISTOS.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Maria José 

Alves da Silva em face de Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Aduz a requerida que o lote objeto destes autos também é objeto dos 

autos de Inventário cód. 249429, em trâmite na 2ª Vara Cível desta 

comarca, uma vez que integra o espólio de Márcio Aparecido Carboni e 

Antônio Carboni, requerendo o apensamento destes autos aos autos de 

Inventário, conforme fls. 37 e 39/41.

Assim, remetam-se os autos para a 2ª Vara Cível desta comarca, uma vez 

que aquele Juízo é prevento para conhecer e julgar as ações que tenham 

como objeto disposições sobre o referido lote desta ação.

Posto isso, declino da competência ao Juízo da 2ª Vara Cível desta 

Comarca.

Esgotada a via recursal, remetam-lhe os autos com as anotações e baixas 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262013 Nr: 14254-90.2017.811.0004

 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: ALCA, VFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de pedido de Homologação de Acordo, ajuizada pelos 

requerentes André Luiz Carvalho Almeida, Viviane Ferreira Marques, 

representando o filho menor Frederico Ferreira Lima. Ambas as partes 

firmaram acordo extrajudicial, conforme identifica-se em fls. 04/06. O 

Ministério Público manifestou-se a favor da homologação do acordo, em 

fls. 30.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

 Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

 Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

 Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 04/06. Em consequência, julgo extinto o 

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

Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do item 5.3.6 Prov. 20/2007 CGJ-MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263803 Nr: 15363-42.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e em conformidade com o posicionamento ministerial, 

defiro a tutela provisória de urgência postulada, nos termos do art. 300 do 

CPC, para garantir o direito de visitação do requerente ao menor. Nos 

termos do art. 334 do CPC, designo o dia 22 de março de 2018, às 16:00 

(MT), para a realização da audiência de conciliação, que será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação desta Comarca.Cite-se e intime-se a 

requerida, nos termos do art. 695, § 1º e art. 334, § 8º, ambos do CPC. 

Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, terá a requerida 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, nos termos do art. 

335 e inciso I do CPC.Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado 

(art. 334, §3º CPC), com as advertências do § 8º do dispositivo 

retromencionado, para comparecerem à audiência designada.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63251 Nr: 6312-90.2006.811.0004

 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: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda, Luis Carlos da Silva 

Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO, JOÃO 

CARLOS FACHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, TADEU DE ABREU PEREIRA - OAB:11272/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - 

OAB:112215/SP, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, Wilson 

Roberto Corral Ozores - OAB:67940/SP

 Autos nº. 6312-90.2016.811.0004 – Cód. 63251

VISTOS.

1. Conforme certificado as fls. 616, o advogado do autor foi devidamente 

intimado via DJE, todavia decorreu o prazo sem manifestação juntada aos 

autos.

 2. Tendo em vista que a parte autora já fora devidamente intimada, por 

intermédio do seu patrono, sendo que este não promoveu os atos que lhe 

cabem, intime-se o autor pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao feito promovendo os atos que lhe competem, 

sob pena de extinção, dentro dos mandamentos do art. 485, III, §1º do 

CPC.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 27 de novembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 67429 Nr: 984-48.2007.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Maicon da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Chinali, Mafre Vera Cruz Seguradora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A, 

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUÊS DE CARVALHO - OAB:OAB/MS 12.476

 VISTOS.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

do cálculo elaborado pelo contador judicial as fls. 527/530.

 Após, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 8680-04.2008.811.0004

 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: Elias Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:Oab/MT 11.178

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação/reexame necessário nº 150503/2016 classe CNJ 198, 

que manteve a sentença de fls. 189/194.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 86429 Nr: 472-94.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ibrahim Ali - Me, Aida Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação nº 85501/2017 classe CNJ 198 que anulou a 

sentença de fls. 74.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 100295 Nr: 5298-32.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito da 

CDA de nº 140499 a 140508, conforme informado pelo exequente, fls. 

46/48.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, da CDA de nº 

140499 a 140508 o processo de execução cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA de nº 140499 a 140508, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160235 Nr: 755-15.2012.811.0004

 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: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Itaucard S/A em face de Luiz 

Cunha da Silva, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 80, a parte autora pugnou pela desistência do feito.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que o requerente Itaucard S/A, se manifestou em fl. 80, 

solicitando a desistência da ação, não há óbice pelo acolhimento a 

desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

EMBARGOS DE TERCEIRO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DA 

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. A lei de regência condiciona a concessão da 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação, por parte 

do pretendente, de ser pobre no sentido legal. Inexistindo citação do réu, 

ora apelante, mostra-se perfeitamente possível a extinção do processo 

por desistência de parte autora sem anuência daquele. V.v. A assistência 

judiciária só se concede a quem comprovar a necessidade. (Processso nº 

1.0024.07.480628-2/003(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, data do julgamento 03/02/2011, data da publicação 03/05/2011).

 Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, 

não há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Custas processuais já satisfeistas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161851 Nr: 2837-19.2012.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABdSL, ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Elias Abreu - OAB:GO 

- 35.898

 VISTOS.

1. Defiro cota ministerial.

2. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos termo de acordo devidamente assinados pelas partes e seus 

causídicos.

3. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168482 Nr: 137-36.2013.811.0004

 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: LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS, GdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da certidão de fls. 108.

Diligencie-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida para a citação da requerida Simone Serafim dos Santos.

Após, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176419 Nr: 10397-75.2013.811.0004

 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: José Dutra Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação/reexame necessário nº 72383/2015 classe CNJ 1728, 

que retificou em partes a sentença de fls. 53/58.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178729 Nr: 713-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely dos Santos Pinheiro e Silva, Maria Joaquina 

Castanon, Aldecy Borges do Nascimento, Ailton Moreira dos Santos, 

Aladim dos Santos Camilo, Aparecida Pereira de Souza, Cassia Robelia 

Pinheiro Rodrigues, Adalésio Liberalesso, Chirley Vieira Arrais Talon, 

Antônio Carlos Pereira de Araújo, Braúlio Leles da Silva, Adivair Borges 

Siqueira Lima, Ivaldira Gomes da Silva, Eva Cristina Laurentino da Costa, 

Gildásio Gomes Sodré, Gilberto Morais, Eliana Ribeiro Alves, Maria 

Aparecida Santana, Joaquim Oliveira da Silva, Dirceny Teixeira de Araújo, 

Herondina Marques Camilo, Júlio Vieira Rios, Demildo Pereira Coelho, Edla 

Mara Gomes da silva, Itamar Pereira de Sousa, Ivani Davi de Moraes, José 

Assunção da Silva, Maria de Lourdes Gomes, Moisés Morais Filho, 

Petrolice Leite dos Santos, Teobaldo Ferreira da Silva, Odete Pereira Lima, 

Wilson Dias Lima, Yolanda Resende da Cunha, Mário de Sousa Paulino, 

Maria do Carmo Batista da Silva, Maura Quirino de Oliveira, Nivaldo 

Fernandes da Silva, Maria Eutalia Lelis da Silva, Neri Felipe Mauerverck, 

Marly Francisca Moreno, Maria de Lourdes Alves Moraes, Maria Julia de 

Jesus, Marly Soares de Araujo Silva, Manoel Mendes de Oliveira, Moises 

Silva de Moraes, Natalice Soares Arruda, Neiva Mauerverck, Susie 

Sobrinho Ferreira Marques, Ozeudo Pereira da Silva, Valdecy Borges do 

Nascimento, Valdecy Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 Em razão do trânsito em julgado da sentença confirmada em duplo grau 

de jurisdição, com fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o 

rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da 

liquidação.Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fls. 783.À 

distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.Nesses 

termos, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC/2015. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público municipal.Por fim, deixo 

consignado que, quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o 

pedido de folhas 673/782, instruindo-o com outros documentos e 

pareceres que entender pertinentes. Intimem-se. As providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179472 Nr: 1467-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Lina Souza Santos - ME, Luzia Lina 

Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro a suspensão pelo prazo requerido, contado da data do protocolo 

do pedido, devendo o processo aguardar em Cartório.

2. Transcorrido o prazo, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189477 Nr: 9876-96.2014.811.0004

 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: Raimunda Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido monitório apresentado por RAIMUNDA RODRIGUES DE 

CARVALHO em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

 Deferida de plano a expedição de mandado de pagamento o devedor, 

devidamente citado, não pagou nem ofereceu embargos, apresentando 

tão somente exceção de pré-executividade, fls. 48/53, que não fora 

acolhida, conforme decisão de fls. 60/61.

Deste modo, considerando que não houve, pelo requerido, a interposição 

de embargos à monitória, nem pagamento voluntário, tão somente a 

apresentando exceção de pré-executividade e esta não suspende o 

prazo para a interposição de embargos, necessário ser promovida a 

conversão da decisão inicial mandamental em título executivo judicial, 

consoante o que determina o art. 701,§2° do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

nos termos do art. 701, §2º do CPC.

Promova-se a alteração da classe processual para que o presente feito 
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passe a figurar como execução de título executivo judicial.

Cite-se o réu para, em 03 (três) dias, pagar à dívida. Fixo os honorários 

em 20% do valor da execução e em caso de pronto pagamento fixo-os em 

10% do valor dado à causa, art. 827, parágrafo único do CPC.

Não sendo quitado o débito, promova-se a penhora de tantos bens 

quantos necessários à satisfação do débito, avaliando-se o bem e 

lavrando a termo, art. 829, §1o do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 193015 Nr: 12636-18.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paoliana Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joziane A. Nogueira de 

Azevedo - OAB:90307/MG

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos, com fundamento nos 

artigos 485, IV, c/c 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no 

valor de 10% do valor da causa.Junte-se cópia da presente decisão aos 

autos em apenso. Após, havendo o trânsito em julgado, 

arquive-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Garças, 13 de dezembro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202893 Nr: 5422-39.2015.811.0004

 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: GFdC, VAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Keila Lopes Morais - OAB:18.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar memoriais, nos termos do art. 364, §2º do CPC.

 2. Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206387 Nr: 7381-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto Limongi de Freitas, Adalto de 

Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Assim, a cédula de crédito bancária constituirá título executivo 

extrajudicial, adquirindo força executiva. No caso dos autos, conforme 

vislumbra-se da cédula de crédito bancária acostada aos autos, há o 

preenchimentos dos requisitos legais, assim afasto a nulidade aventada, 

bem como a alegação de ausência de condições de procedibilidade.Deste 

modo, evidentemente preclusa a possibilidade de sua arguição por meio de 

exceção de pré-executividade, devendo ser rejeitada.Ante ao exposto, 

decido:1. Não acolho a exceção de pré-executividade apresentada visto 

que a presente ação não possui vício quanto à legitimidade das partes. 2. 

Intimem-se as partes desta decisão.3. Vistas ao exequente para requerer 

o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245231 Nr: 2963-93.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camisaria Hagape Multimarcas Ltda, Tiago 

Lemes dos Santos, Neulita Primo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Estadual visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou, por via 

administrativa, o débito das CDA de nº 201615066, conforme informado 

pelo exequente, fls. 30/31.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento por via 

administrativa, das CDA de nº 201615066 o processo de execução 

cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança das CDA’s de nº 201615066 em virtude do pagamento pela via 

administrativa, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245804 Nr: 3445-41.2017.811.0004

 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: VCGS, VNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE FERREIRA SOUSA - 

OAB:14.817

 6.Ante o exposto dou por saneado o presente feito. Entendo que a causa 

não está suficiente madura para proferimento de sentença, nos moldes 

estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.7.Deste modo, 

DETERMINO a produção de prova testemunhal, conforme autoriza o art. 

357, V do CPC e designo audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada no DIA 06 DE MARÇO DE 2018, ÀS 17:00 HORAS 

(MT).8.Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva 

se pretende, bem como demais provas que pretendem produzir, no prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de restar 

precluso tal direito.9.Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso 

ordenamento verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela 

Emenda Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por 

meio de tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do 
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CPC, na mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada 

as partes nova tentativa de conciliação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246085 Nr: 3605-66.2017.811.0004

 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: Eliane Ferraz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB: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, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Intime-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250536 Nr: 6606-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMFR, ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .3. Decreto a prisão civil do executado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até o pagamento do débito alimentar consoante cálculo a ser 

apresentado.4. Expeça-se o devido mandado de prisão civil, com devido 

cadastro BNMP, observando-se o endereço constante na inicial, devendo 

a presa permanecer separada dos presos comuns.5. Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251490 Nr: 7336-70.2017.811.0004

 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: Cleidison Correa Lesse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romera Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourena Vieira de Oliveira D 

avila - OAB:14063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252188 Nr: 7799-12.2017.811.0004

 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: Antonio Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Celia Ribeiro Imóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de 

valores pagos e indenização por danos morais proposto por Antonio 

Pereira Lima em face de Spa Belo Empreendimentos Imobiliários LTDA. As 

partes firmaram acordo em sessão de conciliação, fls. 62/63, postulando 

pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo, solicitando, 

portanto, a homologação do mesmo.

Face ao exposto, considerando a transação efetuada entre as partes, 

HOMOLOGO por sentença o acordo pactuado as fls. 62/63, para que 

produza jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito, o que faço com base no art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar as partes em custas processuais e honorários 

advocatícios.

 Após ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

pertinentes.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253613 Nr: 8758-80.2017.811.0004

 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: Bilal Hamideh, Betool Shamma

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de pedido de conversão da união estável em casamento , 

ajuizado por Bilal Hamideh e Betool Shamma, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 35/36, fora proferida sentença julgando improcedente o mérito.

As fls. 45/53, os autores apresentaram embargos de declaração, sob a 

alegação de pontos omissos e obscuros na sentença.

As fls. 56, consta certidão da senhora gestora informando que os autores 

requereram a desistência do feito.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que os requerentes Bilal Hamideh e Betool Shamma se 

manifestaram em fl. 56, solicitando a desistência da ação, não há óbice 

pelo acolhimento a desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do 

NCPC.

EMBARGOS DE TERCEIRO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DA 

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. A lei de regência condiciona a concessão da 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação, por parte 

do pretendente, de ser pobre no sentido legal. Inexistindo citação do réu, 

ora apelante, mostra-se perfeitamente possível a extinção do processo 

por desistência de parte autora sem anuência daquele. V.v. A assistência 

judiciária só se concede a quem comprovar a necessidade. (Processso nº 

1.0024.07.480628-2/003(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, data do julgamento 03/02/2011, data da publicação 03/05/2011).

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelos 

autores, e JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil.

Custas já satisfeitas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253871 Nr: 8875-71.2017.811.0004

 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: Vilmar Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Gazin 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos José da Silva - 

OAB:21255/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33389/PR

 VISTOS.

1. Compulsando os autos denota-se que o mesmo atingiu seu objetivo.

 2. Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254392 Nr: 9220-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUÉS NERY DA 

SILVA - OAB:9.923, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

 2. Designo para o dia 22 de março de 2018, às 15h00min (MT) nova 

audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.

3. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como, CITE-SE 

o requerido, observando o endereço informado às fls. 56, nos termos do 

art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de compareçam na data aprazada, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório a dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do CPC).

4. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 255474 Nr: 9889-90.2017.811.0004

 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: ILDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Auxiliadora da Silva Lima

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

 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: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

o endereço correto e atual do requerido, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260629 Nr: 13373-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. S. V. Máquinas e Equipamentos para Escritório 

Ltda-EPP, Valdecir Luiz Ferrari, Solange Elizabet Ferreira Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tudo mais que nos autos consta JULGO PROCEDENTE, os embargos 

de declaração interpostos na presente demanda, embargando a decisão 

de fls. 43 e suprindo as omissões verificadas, não sendo estas capazes 

de alterar a conclusão do julgado anteriorSendo assim, às fls. 43v, 

parágrafo 1º, da r. decisão, passa a vigorar como:“DEFIRO o pleito de 

consignação, devendo o depósito no valor de R$ 44.615,01 ser realizado, 

INTEGRALMENTE, no prazo de 05 dias, conforme preleciona o art. 542, 

inciso I do CPC.”.No mais, persiste a decisão tal como está 

lançada.Retifique-se o registro da decisão, alterando-se os itens acima 

mencionados, lançados às fls. 43v. Intime-se. Certifique-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Garças, 12 de dezembro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260703 Nr: 13427-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Bazi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposto por Banco Toyota do 

Brasil S/A em face de M. N. Bazi - ME. Deferido o pedido liminar de busca e 

apreensão, a parte autora pugnou pela desistência do feito, fls. 60.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que a requerente Banco Toyota do Brasil S/A, se 

manifestou em fl. 60, solicitando a desistência da ação, não há óbice pelo 

acolhimento a desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

EMBARGOS DE TERCEIRO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DA 

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. A lei de regência condiciona a concessão da 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação, por parte 

do pretendente, de ser pobre no sentido legal. Inexistindo citação do réu, 

ora apelante, mostra-se perfeitamente possível a extinção do processo 

por desistência de parte autora sem anuência daquele. V.v. A assistência 

judiciária só se concede a quem comprovar a necessidade. (Processso nº 

1.0024.07.480628-2/003(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, data do julgamento 03/02/2011, data da publicação 03/05/2011).

 Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, 

não há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.
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Deixo de condenar em custas processuais.

Proceda-se as baixas e restrições no veículo, se efetuadas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261841 Nr: 14165-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco, Maria Tereza de Almeida 

Dias Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Em que pese as informações lançadas no sistema informatizado Apolo, 

não consta dos autos a devida certidão expedida pelo Sr. Oficla de Justiça 

atestando a citação dos executados.

2. Sendo assim, certifique-se quanto à citação dos executados, inclusive 

a fim de que seja analisada a tempestividade dos embargos em apenso.

3. Após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262992 Nr: 14872-35.2017.811.0004

 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: Magson Alves Batista, Sunamita dos Reis Gonçalves 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado na Inicial. Há possibilidade de parcelamento das custas 

em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º do CPC 

e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.Intime-se a parte autora 

para, concordando com a hipótese de parcelamento, efetue o pagamento 

da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, 

de forma sucessiva, sob pena de extinção.Transcorrido o prazo, com ou 

sem pagamento das custas, nova conclusão. Intimem-se via DJE.Barra do 

Garças, 12 de dezembro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266435 Nr: 17027-11.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdM, ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

2. Trata-se de embargos à execução por Carlos Barbosa Meneses em 

desfavor de Sabrina Bolzan de Menezes, menor impúbere, representada 

por sua genitora, Emília Lopes Bolzan.

3. Intime-se a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no prazo 

de 15 dias (art. 919, §1º, CPC/2015).

4. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestar.

5. Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do 

pedido (art. 355, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266897 Nr: 17504-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Soares Guimarães, Izoldina Justino da Silva, 

Silvani Soares Guimarães, José Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

Comunique-se, via malote digital, o Juízo deprecante informando os dados 

destes autos para futuras comunicações.

Devidamente cumprida, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 5949-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO Implementos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Maluf Elias - 

OAB:110819/SP, Rubens Carmo Elias Filho - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias 06 (seis) 

meses, conforme requerido pelo exequente as fl. 195, devendo o 

processo aguardar em Cartório.

Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para, em 10 

(dez) dias, requere o que entender de direito nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167992 Nr: 10938-45.2012.811.0004

 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: Dulcinéia de Godoi Pinto, Gilberto Antonio Michelon Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Simiriano Ramos dos Santos, E. L. 

Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Por tudo mais que nos autos consta JULGO PROCEDENTE os embargos 

de declaração interpostos na presente demanda, embargando a decisão 

de fls. 103-105 e suprindo as omissões verificadas conforme exposto 

acima, não sendo estas capazes de alterar a conclusão do julgado 

anteriorNo mais, persiste a decisão tal como está lançada.Intime-se. 

Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168122 Nr: 11100-40.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Tavares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição de fls. 102/104.

Após, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187493 Nr: 8290-24.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrosom Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gesmar Honório de Morais 

Filho - OAB:143526/MG, Rodrigo da Silva Oliveira Alves - 

OAB:MG/105.896

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito da 

CDA de nº 203, conforme informado pelo exequente, fls. 68/69.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, da CDA de nº 203 o 

processo de execução cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA de nº 203, em virtude do pagamento, com base no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196352 Nr: 1371-82.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLC, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

2. Remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização do débito 

alimentar.

3. Apresentado o cálculo, desentranhe o mandado de prisão expedido as 

fls. 67 para cumprimento, observando o endereço fornecido as fls. 80.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 200454 Nr: 4048-85.2015.811.0004

 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: Marco Aurélio Galvão Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4048-85.2015.811.0004 – Cód. 200454

VISTOS.

Compulsando os autos verifica-se que as fls.101/102, o requerente 

pleiteou pelo aditamento da inicial no Item B dos pedidos e intimação do 

requerido para manifestação.

Assim, intime-se o autor, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto o pleito de fls.101/102.

Após, volte-me os autos imediatamente conclusos para analise.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202325 Nr: 5126-17.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Lazaro de Oliveira

 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

 VISTOS.

Promova-se o levantamento do valor depositado às fls. 154v, em favor da 

parte autora na conta bancária disposta às fls. 159.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 8864-13.2015.811.0004

 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: Aline Assunção Rodrigues

 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, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211714 Nr: 10512-28.2015.811.0004

 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: Heder Faria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Nacional UNIMED COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur da silva Chagas Pinto - 

OAB:, Artur da silva chagas pinto - OAB:327.645, Mário Arthur 

Azuaga Morais Bueno - OAB:135.628, Takechi Iuasse - OAB:6113.A, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:SP/173.351

 Autos nº. 10512-28.2015.811.0004 – Cód. 211714

VISTOS.

Intime-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Barra do Garças, 11 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214244 Nr: 11996-78.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denubes Rodrigues dos Santos

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 218151 Nr: 1732-65.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMdM, HAMdM, WMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, ENY FREIRE DA SILVA - OAB:OAB/GO n. 35.66

 ) dias ou até que efetue o pagamento das três últimas prestações 

alimentícias anteriores à citação e as vencidas no curso da lide, bem como 

as vincendas.Ainda, considerando que o executado não efetuou o 

pagamento integral do débito alimentar, nos termos do art. 528, §§1º e 3º, 

do CPC, deverá ser o remetido ao Cartório de Protesto o pronunciamento 

judicial. Deste modo, defiro pleito e DETERMINO:1. Remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para atualização do débito alimentar.2. Apresentado o 

cálculo, expeça-se a devida certidão de dívida para protesto, nos termos 

do art. 528, §§1º e 3º, do CPC, intimando-se a parte credora para retirada 

em Juízo e promover o seguimento que desejar.3. Decreto a prisão civil do 

executado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até o pagamento do 

débito alimentar consoante cálculo a ser apresentado.4. Expeça-se o 

devido mandado de prisão civil, com devido cadastro BNMP, 

observando-se o endereço constante na inicial, devendo a presa 

permanecer separada dos presos comuns.5. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219286 Nr: 2365-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stenio Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:15511/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para manifestar sobre o 

laudo de avaliaçãode fls. 175/179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220313 Nr: 3015-26.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS - OAB:3166-A, ARLETE 

ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14024, CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA. - OAB:9.923-B, CORINTA MARIA DOS ARBUÉS NERY - 

OAB:21.080, HNBERTO ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.040, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221681 Nr: 3872-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ferreira Lima Neto

 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

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222294 Nr: 4214-83.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de guarda ajuizada por Genir Luiza da Silva visando a 

tutela de Jheyson Carlos Silva, sem registro de paternidade, Carlos 

Roberto Marques da Silva e Yasmin Carla Caetano Silva, em face do 

genitor destes últimos, Roberto Marques de Souza.

Fora determinada emenda à inicial, devendo a parte autora apresentar 

qualificação do réu, salientando que não era cabível o instituto da guarda 

ao menor Jheyson.

A requerente apresentou emenda a inicial, juntando endereço do requerido 

para prosseguimento da ação.

 Fora deferido a guarda provisória dos menores, fls. 56.

Após diversas tentativas, o réu não fora localizado.

Às fls. 91, a parte requerente vem aos autos pleitear a desistência da 

ação de guarda em relação aos menores Carlos Roberto e Yasmin, e 

ainda a homologação da tutela definitiva de Jheyson.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apenas requereu a 

homologação da desistência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

 Considerando que o requerente Genir Luiza da Silva se manifestou em fl. 

91, solicitando a desistência da ação de guarda, bem como o Ministério 

Público se manifestou favoravelmente, não há objeção pelo acolhimento a 

desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, não 

há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação em relação aos menores 

CARLOS ROBERTO MARQUES DA SILVA E YASMIN CARLA CAETANO 

SILVA, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Abra-se vistas ao representante do Ministério Público para se manifestar a 
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cerca do pedido de tutela definitiva do menor JHEYSON CARLOS SILVA.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232712 Nr: 11009-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:GO 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 Proc. n°. 11009-08.2016.811.0004 - Cód. 232712

VISTOS.

O processo retornou concluso ao gabinete, apesar de haver decisão não 

cumprida nos autos.

Assim, cumpra-se sem delongas as determinações contidas as fls.89/89v.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 238957 Nr: 15452-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Xavier de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

Analisando a petição de fls. 76/78, depreende-se que a mesma não veio 

acompanhada do cálculo discriminado e atualizado do crédito, conforme 

rege o art. 524 do CPC.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito, sem o qual se torna 

impossibilitada a instauração da fase de cumprimento de sentença, sendo 

de rigor o arquivamento do feito.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243133 Nr: 1472-51.2017.811.0004

 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): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O requerente vem aos autos, postular por meio do sistema INFOJUD a 

verificação do endereço do requerido, com a finalidade de averiguar e 

citar o mesmo.

Assim, considerando que restou comprovado nos autos, que o exequente 

esgotou todos os meios necessários para obter as informações quanto o 

endereço do executado, DEFIRO o pedido de fls. 79, no entanto, determino 

que proceda a tentativa da localização do endereço atualizado do 

requerido apenas via INFOJUD.

Logrando êxito quanto ao endereço do requerido, sendo este diverso do 

apresentado na inicial, proceda-se a citação do requerido, via oficial de 

justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244918 Nr: 2709-23.2017.811.0004

 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): Ivete Araujo Leite-ME, Ivete de Araujo Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Indefiro o pedido retro.

II - Intime-se a parte autora, por intermédio de seu defensor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço correto e atual da parte 

requerida, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 2726-59.2017.811.0004

 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: FSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO NUNES FILHO 

- OAB:41618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

Trata-se de ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas 

proposta por FABIO SOARES MESQUITA, em desfavor de PATRÍCIA 

ANGELO MELO, todos devidamente qualificados e individualizados nos 

autos em epigrafe, visando a guarda da menor ALICE MELO SOARES 

MESQUITA.

1. O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido da autora, tendo em vista o seu estado.

2. A requerida foi devidamente citada, apresentando contestação às fls. 

56/61.

3. Às fls. 71/73 foi apresentada impugnação às contestações pelo autor.

4. Instado a se manifestar o Ministério Público postulou pela realização de 

audiência de instrução e julgamento.

5. As partes são legitimas e o processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

6. Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo 

que a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

7. Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida, 

conforme autoriza o art. 278 do CPC e designo audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 10 de abril de 2018, às 13:30 horas (MT).

 8. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

rol de testemunhas.

8. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento 

verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela Emenda 

Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por meio de 

tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na 

mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada as 

partes nova tentativa de conciliação.

9. Intimem-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249914 Nr: 6125-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFSM, APdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 
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OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos 

os termos exatos do acordo mencionado às fls. 36.

Transcorrido o prazo, colacionado os termos do acordo, remetam-se os 

autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250414 Nr: 6505-22.2017.811.0004

 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: FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

1 – A princípio, DECRETO A REVELIA do requerido Renato Honorio de 

Moraes, nos termos do artigo 344, caindo sobre ele, no entanto, o previsto 

no art. 345, inciso II do Código de Processo Civil.

 2 – Desta forma, determino ainda a realização de estudo psicossocial na 

residência da menor, a fim de averiguar acerca da existência de vínculo 

socioafetivo entre o requerente e a menor.

 3 – O estudo deverá ser entregue dentro do prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar forense.

 4 - Com o estudo nos autos, abra-se vista ao Representante do Ministério 

Público.

 5 - Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250948 Nr: 6935-71.2017.811.0004

 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: Irde de Fatima Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Antonio Pereira Cruziol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145, MOACIR JESUS 

BARBOZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753-A

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254595 Nr: 9346-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVA, AVdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259041 Nr: 12192-77.2017.811.0004

 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: MdPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:20056-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

endereço correto e atual do requerido, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265154 Nr: 16279-76.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmo José Franco, Maria Tereza de Almeida Dias 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Sipriano de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o 

recolhimento das custas e informando se irá efetuar garantia ao Juízo, 

requisito indispensável para suspensão da execução.2. Decorrido o 

prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença extintiva, nos 

termos do art. 485, I do CPC. 3. Promovida a emenda, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Garças, 12 de dezembro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265793 Nr: 16649-55.2017.811.0004

 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: Adriana Karina Lira da Silva Charneski, Ramão Eduardo 

Charneski

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio direto consensual proposto por Adriana 

Karina Lima da Silva Charneski e Ramão Eduardo Charneski. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público postulou pela homologação, fls. 25/26.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo referente ao 

próprio divórcio, solicitando, portanto, a homologação do mesmo.

Face ao exposto, considerando a transação efetuada entre as partes, 

HOMOLOGO por sentença o acordo pactuado as fls. 04/08, para que 

produza jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito, o que faço com base no art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar as partes em custas processuais e honorários 

advocatícios.

 Expeça-se o mandado de averbação ao Cartório Cível da comarca de 

Barra do Garças - MT.

A requerente varoa passará a usar o nome de solteira, qual seja, 

ADRIANA KARINA LIMA DA SILVA.

Após ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

pertinentes.
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P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266663 Nr: 17144-02.2017.811.0004

 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: KLEBER XAVIER DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de ação anulatória c/c reparação por danos morais e materiais 

com pedido de tutela antecipada proposta por Kleber Xavier Dantas em 

face de Banco Pan S. A.

O requerente trouxe pedido pela concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça, e ao juiz é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que é aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

 Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, 

quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício. Em situação similar, o STJ decidiu:

 “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro).

 Tende em vista que o autor não juntou aos autos qualquer documento 

hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, não poderá gozar dos 

benefícios da judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a 

comprovar seus rendimentos.

Sendo assim intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar 

a Inicial, sob pena de indeferimento do benefício, trazendo à baila 

documentos que comprovem sua hipossuficiência.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267008 Nr: 17356-23.2017.811.0004

 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: XDNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

2. Designo para o dia 08 de fevereiro de 2018, às 17h30min (MT), 

audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de 

Mediação.

3. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que por intermédio de Advogado.

4. Intime-se a menor na pessoa de sua representante, para que 

compareça a audiência, alertando-a que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

5. Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 7806 Nr: 2030-24.1997.811.0004

 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): Agropecuária Duas Âncoras S/A, Ferdinando 

Nogueira Rosa, Ataliba Rosa Neto, Daiane Talita da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

s/s da Comarca de Osasco – SP em desfavor a Agropecuaria Duas 

Áncoras Ferdinando Nogueira Rosa, Ataliba Rosa Neto e Daiana Talita da 

Silva.

 As fls. 863/864, a exequente vem aos autos informar que o foi intimado 

para manifestar nos autos dando prosseguimento ao feito, uma vez sendo 

infrutífera a penhora on-line, bem como as tentativas de inúmeras 

diligencias afim de encontrar bens passíveis de penhora, porém, não 

obteve éxito, assim requer a intimação do executado para indicar quais 

são e onde estão, seus bens passíveis de penhora.

Diante do exposto, DETERMINO:

 I – Intimem-se os executados para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem 

bens passíveis de penhora.

 II – Decorrido o prazo, com ou sem nomeação de bens à penhora pelo 

executados, intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 227122 Nr: 7117-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nogueira Sanches, Claurysthon 

David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 227122

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal dos réus para responderem à acusação 
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por escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-os que se não o fizerem ser-lhe-á nomeado Defensor Público;

c) Homologo o arquivamento do inquérito em relação a Daniel San Luiz 

Ribeiro, nos termos do art. 18, CPP.

Barra do Garças, 17.11.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224481 Nr: 5609-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos de cód. 224481

1. Trata-se de executivo de pena onde o condenado Jhonnathan José 

Ferreira cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.

2. Às fls. 84/86, o Ministério Público manifestou-se pela regressão do 

regime de cumprimento de pena do reeducando ante a informação de que 

a tornozeleira havia sido retirada.

3. Anexou os documentos de fl. 87/98.

4. Após, às fls. 99/102, a Defesa apresentou justificativa e juntou os 

documentos de fls. 103/119.

5. Por fim, o Ministério Público requereu a designação de audiência de 

justificação.

6. Designo audiência de justificação para o dia 18.12.2017 às 13h.

7. Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 15.12.17

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 245426 Nr: 3154-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943/MT

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

em recolhimento domiciliar; b) não se ausentar da cidade onde reside, por 

mais de 05 dias, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir 

durante um ano; c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e 

justificar suas atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar 

previamente ao Juízo; e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar 

entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem 

portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém; f) 

Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia 

autorização do Juízo da Execução Penal; g) Realizar uma doação de 

sangue no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbek, 

devendo comprovar a doação; h) Caso recuse a doação de sangue, 

efetuar pagamento de R$ 150 (cento e cinquenta reais) em conta única; i) 

Igualmente sai intimado o reeducando para cumprir limitação de fim de 

semana no projeto extensão da Univar, devendo se apresentar aos 

sábados, na sala 305, às 13:00 horas, perante a psicóloga Denyse 

Bontempo Vieira.”5.Expeça-se alvará de autorização para cumprimento da 

pena em regime semiaberto. 6.No ato do cumprimento do alvará de 

autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se irá residir 

nesta cidade, bem como informar ao reeducando que o descumprimento 

das condições impostas poderá ensejar em regressão de regime;7.Caso o 

reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado 

de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão. 8.Elabore-se novo cálculo, com 

data-base em 08.12.2017, alterando o regime para o 

semiaberto.9. Int imem-se.  Cumpra-se.Barra  do Garças/MT, 

15.12.2017.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 255714 Nr: 10050-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 255714

Em 06.12.2017, às 15h30, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

reeducando. Após o MM Juiz decidiu: “1. Sai o reeducando intimado para 

cumprir As condições de semiaberto: a) permanecer em recolhimento 

domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) em recolhimento domiciliar; b) 

não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano; c) 

comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo; 

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém; f) Não fixar domicílio 

ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do 

Juízo da Execução Penal; g) Realizar uma doação de sangue no Hospital e 

Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbek, devendo comprovar a 

doação; h) Caso recuse a doação de sangue, efetuar pagamento de R$ 

150 (cento e cinquenta reais) em conta única; i) Igualmente sai intimado o 

reeducando para cumprir limitação de fim de semana no projeto extensão 

da Univar, devendo se apresentar aos sábados, na sala 305, às 13:00 

horas, perante a psicóloga Denyse Bontempo Vieira”. Após o MM juiz 

decidiu: “1. Elabore-se o cálculo fixando data base em 06/12/2017.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Edemar Barbosa Belém

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209610 Nr: 9317-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 209610

1. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl.58, 

apontando como data de progressão de regime o dia 18.12.2017.

 2. Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela progressão 

de regime prisional do reeducando ao regime aberto.

 3. Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, fixando-lhe as 

seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de casa do 

albergado nesta Comarca:

a) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 b) comparecer em Juízo, a cada dois meses, para informar e justificar 

suas atividades;

 c) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

d) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 
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crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 g) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

h) Não se aproximar da vítima em distância inferior a 300m;

g) Não manter contato com a vítima e seus familiares por quaisquer meios.

4. Oficie-se a central de monitoramento para a retirada do aparelho de 

monitoramento eletrônico;

 5. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca 

do Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 6. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 18.12.2017, alterando o 

regime para o aberto.

7. Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

8. Intimem-se os representantes legais e a avó e avô paternos da vítima.

Barra do Garças, 18.12.2017

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 232419 Nr: 10790-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Sousa Costa, Fernando Nogueira 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3. Dispositivo:a)absolvo o réu Fernando Nogueira Sanches; b)condenado 

o réu Matheus Souza Costa nas sanções do art. 121, § 2º, inc. II, IV, CP, 

aplico-lhe a pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses, em regime 

inicialmente fechado, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade;c)Defiro ao réu a gratuidade judiciária;d)Com o trânsito em 

julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o 

Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo da Execução Penal anotando-se a 

detração de 05.09.2016 (fl. 10), solto em 20.10.2016 (fl. 101) e anotando a 

data da última prisão em 10.10.2016;e)Publicação na forma do art. 493, 

CPP. Intimação neste ato. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 

15.12.2017Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238990 Nr: 15466-83.2016.811.0004

 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): Jhonnathan José Ferreira, Enily Alves Paez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 1. Designo o interrogatório para o dia 16.05.2018 às 15h00min, saindo 

Jhonnathan José Ferreira e Enily Alves Paez intimados.

2. Initme-se a defesa técnica por DJE.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 15596-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rhuan Vitor Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de restituição formulado 

Rhuan Vitor Vieira da Silva, nos termos do artigo 118 do Código de 

Processo Penal.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257296 Nr: 11063-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado 

FELIPE FEITOSA VIANA como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, 

da Lei n° 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90. (...) 

P.R.I.C.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Expeça-se Guia de Execução Definitiva;b) Comunique-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 

item 2.31.1, 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.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 14 de dezembro 

de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 157535 Nr: 9947-06.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Considerando a sentença da pronuncia, Proceda-se a intimação do 

acusado por edital conforme estabelecido no artigo 420, parágrafo único, 

do Código de Processo Penal dentro dos moldes do Artigo 392, inc. VI, §1º 

do CPP que estabelece o prazo de 90 dias para este procedimento.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 214144 Nr: 11942-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel de Oliveira, Fernando de Souza 

Bonfim, Jorge Marcelo Souza Nazario, Olimpio Vital de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP - 

OAB:, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, Maxsuel Valadão 

Andrade - OAB:OAB/MT-17296/0

 O conjunto de elementos probatórios é razoável sobre a existência do 

crime e indícios da autoria mostram-se visíveis e induvidosos, em face da 

prova pré-constituída, sendo a ausência de justa causa situação 

inocorrente na espécie. Posto isso, indefiro o pedido de absolvição em 

razão da ausência de justa causa.II- Da Absolvição SumáriaCompulsando 

os autos, verifico que o reconhecimento da tese defensiva demanda 

aprofundada excursão no acervo de provas carreados aos autos, o que, 

por sua natureza e essência, torna inviável a decretação da absolvição 

sumária.A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes 

nos autos, conforme demonstra as declarações das testemunhas e o 

boletim de ocorrência. Portanto, resta comprovada a materialidade e os 

indícios de autoria delitiva. Assim, deixo de absolver sumariamente o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 61 de 700



acusado.Superadas as preliminares arguidas pela defesa, não verificadas 

as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 

27/03/2018, às 14:30, (horário oficial de Cuiabá/MT), onde será ouvido as 

testemunhas de acusação e defesa, logo após o acusado.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, bem como o 

réu.Havendo testemunhas residentes em comarcas diversas, 

depreque-se.Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério 

Público.Defiro o pedido constante na petição de fl. 345, razão pela qual 

determino o sobrestamento do envio do oficio a OAB/MT, determinado às 

fls. 316/316-v.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do 

Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257247 Nr: 11027-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pereira da Silva, Evandro Siriqueira de 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia para condenar os réus Evandro Siriqueira de Aquino e 

Marlene Pereira da Silva como incursos nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei n° 11.343/06. Assim, passo à dosimetria da pena do réu Evandro 

Siriqueira de Aquino.A pena ao cometimento de tráfico de drogas é 

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010318-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE SOUSA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que passo à intimação dos advogados das partes para 

comparecerem à audiência designada Tipo: Instrução Sala: BARRA DO 

GARÇAS Data: 31/01/2018 Hora: 14:30 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes e testemunhas, sob pena de 

revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010022-35.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SILVA DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINS BORGES (EXECUTADO)

 

Concretize em seu inteiro teor a sentença exarada no ID 7517380. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELFINA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011284-15.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DELFINA SANTOS 

DE JESUS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 Novo 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada 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, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 
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descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reuta-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 13:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VINICIUS 

DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 14:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLCRISTYAN CABRAL ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HENRIQUE 

LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - GO0024720A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 

Hora: 14:20, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILMAR DIAS LIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 14:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO MACIEL & PINHEIRO MACIEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VINICIUS 

DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 15:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 15:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 15:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINA AMELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 16:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 16:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CARVALHO SAMARTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2018 Hora: 16:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011438-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

LEANDRO RUI SILVA MENESES (REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c 

reivindicatória de posse e pedido liminar orquestrada por CAR RENTAL 

SYSTEMS BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, em desfavor da 3° 

CIRETRAN DE BARRA DO GARÇAS, em litisconsórcio com ANTONIO 

MARCOS SOARES VELOSO e LEANDRO RUI SILVA MENESES. A inicial foi 

distribuída junto ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do 

Garças, no entanto, aludido juízo declinou a causa para este Juizado 

Especial da Fazenda Pública, escorando-se no argumento de que os 

pedidos contra a Fazenda Pública devem ser processados e julgados 

perante esta Vara, posto que o pedido obedece o teto de alçada. 2. Com 

efeito, posteriormente a redistribuição dos autos foi suscitado conflito 

negativo de competência, sob o argumento de que é vedada a citação por 

edital no âmbito de juizados especiais. Assim sendo, o digno relator do 

conflito de competência designou este juízo para resolver, em caráter 

provisório, as medidas urgentes que o feito reclamar. 3. Ocorre que, se já 

não bastasse o vício acima mencionado, uma simples olhadela para os 

pedidos insertos na petição inicial nota-se de plano que suplantam o teto 

de alçada, de tal sorte que afasta a competência deste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, nos termos do art. 2°, da Lei 12.153/2009. 4. 

Outrossim, impende ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais é 

vedado proferir sentenças ilíquidas, tendo em vista o disposto no artigo 38 

da Lei nº 9.099/1995. Conforme se infere da vestibular, não há menção 

objetiva quanto às verbas pretendidas à título de lucros cessantes. Por 

tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, DETERMINO a 

emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando os eventuais 

vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como atualize o valor 

da causa, sob pena de indeferimento da inicial art. 27 da Lei 12.153/2009 

c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). 5. Intime-se. 6. Após, voltem-me 

conclusos para análise do pedido de urgência. 7. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 08:20, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012184-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

WALLACY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a quantia de R$ 3.498,05 (três mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais e cinco centavos), sob pena de aplicação das multas 

do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012184-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

WALLACY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte do executado, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

conforme se verifica do ofício inserto aos autos, SUSPENDO a presente 

demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR JULIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 09:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DA PESCA COM DE PRODUTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova atualizada de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LILIAN CAJANGO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 09:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSONEI AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 10:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 10:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE AQUINO OAB - 604.224.401-91 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

MT0015724A, LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - MT0020204A,para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 27/03/2018 Hora: 13:40 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo. BEM COMO A DECISÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACELIO CLEBER LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 10:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

conforme se verifica do ofício inserto aos autos, SUSPENDO a presente 

demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ELETICIA RODRIGUES DA SILVA VITORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE AQUINO OAB - 604.224.401-91 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 
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MT0015724A, LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - MT0020204A,para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 27/03/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA FRANCO DOS SANTOS VILETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 13:40, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 14:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROGERIO GAZETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MIRIAM DOS SANTOS GAZETA OAB - SP388358 (ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Primavera do Leste-MT), de tal sorte que, a incompetência 

territorial deste Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso 

III, alínea “d” do CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a 

presente demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo 

esta a orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 3. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R.I. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010398-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELI CAMPOS DO REGOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 922, do CPC, SUSPENDO o feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Ultrapassado o aludido prazo, intime a parte exequente 

para encartar aos autos cálculo atualizado do débito, sob pena de 

extinção pelo cumprimento integral da obrigação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORSINO JOSE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 14:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 
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audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 14:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 15:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KIARA ADRIELLE PEREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 15:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA BORGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALLEX 

SANDRO MINGOTI REGO - MT0015093A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 16:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA LEANDRO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA - MT17806/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/03/2018 Hora: 14:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELIO RICARDO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 16:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010234-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UADISTON TEODORO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1. Em consonância com o disposto no art. 916, §1°, do CPC, DETERMINO 

que seja intimado o exequente para que se manifeste sobre a eventual 

aceitação do parcelamento requerido pelo executado. Cientifique este 

acerca do disposto no §2° do comentado artigo. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2018 Hora: 16:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011594-26.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES HERMES THEREZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas, calhando destacar que este gabinete adota a sistemática de 

utilizar os sistemas eletrônicos em uma ordem respeitosa à prevista no 

CPC, de tal sorte que inicialmente se realiza a tentativa de penhora pelo 

BACENJUD, posteriormente pelo sistema RENAJUD e por fim se vale do 

INFOJUD. 3- No caso vertente a utilização do sistema BACENJUD resultou 

parcialmente frutífera pelo CPF registrado nos autos, tendo sido, logo 

após, consultado o sistema RENAJUD, oportunidade em que foi verificada 

a inexistência de veículos livres de ônus registrado em nome da parte 

executada. Intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo quedou-se inerte, pleiteando nova tentativa de 

constrição de ativos, eis porque, mediante a impossibilidade de meios para 

saldar a dívida, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da 

execução por ausência de condição de procedibilidade conforme 

entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe: “Não 

encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim 

sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, julgo com 

espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 5- Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6- Expeça-se certidão de dívida conforme 

preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o requerente possa, 

quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do requerido 

ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 7- Após 

o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos. 8- Publique-se, registre-se, intime-se. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUSA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 67 de 700



VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 12:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KWANZAA - INSTITUTO SOCIO - CULTURAL CAPOEIRISTICO ESPORTIVO 

EDUCACIONAL AMBIENTAL E LAZER (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 12:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANES MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 13:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 13:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANNE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 13:40 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011566-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO REZENDE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VILELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEY TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 14:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2018 

Hora: 15:00 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR VOLTOLINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011011-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADIR VOLTOLINE Pólo 

Passivo: CLARO S/A 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). (grifei) 

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 Novo 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a 

parte autora alega que possui uma linha telefônica da Reclamada na 

modalidade pré-paga, e que sempre que coloca créditos rapidamente eles 

expiram, e ao entrar em contato com a Reclamada a mesma informou que 

se tratava da contratação de canais de assinaturas, porém solicitou o 

cancelamento, pois não havia contratado os serviços. No entanto, a Ré 

sempre volta a instalar tais serviços e descontar o credito do autor sem 

sua solicitação novamente. E ainda o autor sofre com a constante falha na 

prestação do serviço, pois sempre esta sem sinal de telefonia. Na 

contestação, a Reclamada alega que a contratação dos serviços ocorreu 

por autorização do autor que deve enviar mensagem ou ligar solicitando 

os serviços, bem como que os serviços são prestados por terceiros 

alheios a parte Reclamada que não pode ser responsabilizada, sendo 

ainda que o pedido de cancelamento é realizado no próprio aparelho, 

requerendo a improcedência na inicial. Alega ainda que o fato de ser 

descontados créditos de seu celular não enseja caracterização em danos 

morais. Entendo que caberia a reclamada apresentar a comprovação da 

adesão da parte autora pelos serviços, ou o protocolo de atendimento 

informado nos autos pela autora, tendo em vista a vulnerabilidade e 

hipossuficiência da parte autora com relação à ré. Desse modo, entendo 

que a Reclamada agiu de forma ilegal em cobrar por serviços não 

solicitados pela autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviços, onde incumbe a ré a responsabilidade objetiva, ou seja, 

independentemente de culpa nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Com efeito, a parte autora não apesar de comprovar os 

descontos indevidos, não comprovou os valores dos créditos inseridos, 

assim, entendo que os pedidos de danos materiais não podem ser 

acolhidos. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à 

titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

ter seus créditos descontados indevidamente, obrigando à entrar em 

contato com a Reclamada para cancelar serviços não contratados, 

configura abalo diverso de mero dissabor. Entendo que as ligações com o 

atendimento ao cliente oferecidos atualmente pelas Empresas Telefônicas 

é vexatória, pois necessário que o consumidor efetue várias ligações para 

conseguir resolver o problema, e ainda muitas vezes não consegue 

resolver como no caso dos autos. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral ao reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a 

respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas, 

nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. JOGOS ONLINE. EXPIRAÇÃO DOS CRÉDITOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CALL CENTER INEFICIENTE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c com 

indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada proposta por 

JUSSARA RIBEIRO DA ROSA FONTOURA, em face de CLARO S/A, na 

qual a autora alega, em síntese, que é cliente da operadora ré, usuária de 

plano pós pago no valor fixo mensal de R$ 17,50, quando no mês de maio 

de 2014 percebeu que seus créditos expiravam sem que houvesse 

utilização de qualquer serviço. Sustentou que em contato com a 

operadora, foi informada de que os descontos referiam-se a serviços de 

jogos on-line fornecidos por terceiros, os quais não foram contratados, 

sendo instruída a enviar a palavra SAIR para o número 49602 objetivando 

cancelar os serviços, bem como cobranças indevidas. Aduziu ainda, 

mesmo após entrar em contato com a operadora e seguir as instruções 

para o cancelamento, os descontos persistiram diariamente, ocasionando 

diversas ligações para o call center da requerida, indicando os protocolos, 

para por fim aos descontos dos créditos, porém, não logrou êxito. Por fim, 

requereu liminarmente a cessação das cobranças indevidas por serviços 

não contratados, vez que o número é destinado a uso profissional, bem 

como requereu indenização por danos morais. Sobreveio sentença 

julgando improcedente a presente reclamação com resolução do mérito, 

com lastro no artigo 269, inc. I do código de processo civil. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, também julgou improcedentes, 

por entender que a situação narrada não se adequa ao documento ? ata 

notarial ? juntada aos autos. Revogou-se os efeitos da tutela antecipada. 

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado alegando em sede 

de preliminar a nulidade de sentença face à insuficiência de 

fundamentação e contradição. Requereu sucessivamente a reforça da 

sentença para condenar a empresa ré ao pagamento dos danos morais. A 

recorrida apresentou contrarrazões ao mov 71.1 sustentando que os 

serviços questionados não foram prestados pela Claro, conforme consta 

em ata notarial, bem como que a autora não provou os fatos constitutivos 

de seus direitos. Pugnou pela manutenção da sentença. É o indispensável 

a ser relatado. 2. VOTO Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, o presente recurso merece ser conhecido. Sem razão 

a alegação de nulidade da sentença ante falta de fundamentação. 

Analisando os autos, verifica-se que o juiz a quo ao formular sua decisão 

levou em consideração as provas anexadas e embasou sua 

fundamentação no exposto pelas partes. Ademais, o julgado se deu em 

conformidade com a livre apreciação das provas e o livre convencimento 

motivado do juiz, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os 

pontos levantados, mas sim apenas aqueles imprescindíveis para 

conclusão da lide. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. (...) . ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO 

CPC. AUSÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. AÇÃO 

RESTITUITÓRIA. LEI 11.457/2007. FNDE E UNIÃO. (...) I. No que tange ao 

Recurso Especial da União, é indubitável que o acórdão ora atacado 

abordou todos os pontos necessários à composição da lide, ofereceu 

conclusão conforme a prestação jurisdicional requerida, encontra-se 

alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o 

entendimento adotado e desprovido de obscuridades ou contradições. II. 

Conforme a jurisprudência desta Corte, não há omissão, contradição ou 

obscuridade no julgado, quando se resolve a controvérsia de maneira 

sólida, fundamentada e suficiente e apenas se deixa de adotar a tese do 

embargante. Precedente. Inocorrência, no caso, de violação ao art. 535, II, 

do CPC. (...) (REsp 1514187/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015) (grifei) 

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença. No mérito, assiste 

razão a recorrente. Primeiramente, 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 assegurada ao consumidor a aplicação 
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do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

No caso concreto, a parte autora produziu mínima prova dos fatos 

constitutivos de seus direitos, conforme dispõe o artigo 333, I do CPC, eis 

que juntou as faturas que comprovam a relação jurídica entre as partes, 

inúmeros protocolos do call center da requerida e a ata notarial que 

comprova a cobranças dos serviços. Por outro lado, a empresa ré 

ofereceu contestação ao mov 30.1 na qual não se desincumbiu 

satisfatoriamente do ônus da prova que lhe cabia, limitando-se em alegar 

que todos os valores referem-se a serviços devidamente contratados, 

mas não juntou aos autos as cópias das gravações em que a autora alega 

não ter contratado os serviços, e solicitando o cancelamento, bem como 

não comprovou que os serviços foram contratados e utilizados. Assim, 

resta configurada a falha na prestação de serviços, onde incumbe a ré a 

responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 

?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.? Saliente-se que o dever da empresa ré consiste em cancelar a 

cobrança dos serviços imediatamente após a reclamação, indicada nos 

protocolos, sendo plenamente possível, mesmo porque tal procedimento 

foi adotado em cumprimento da liminar, conforme exposto em telas 

comprobatórias na contestação. Em que pese as cobranças serem 

registradas na ata notarial em nome de terceiros, isso não afasta a 

responsabilidade da ré que compõe a cadeia de fornecedores. Ademais, 

as ineficiência do call center e a cobrança por serviço não solicitado atrai 

a inteligência dos Enunciados 1.6 e 1.8 desta Turma Recursal, na forma 

que segue: Enunciado N.º 1.6- Call center ineficiente ? dano moral: 

Configura dano moral a obstacularização, pela precariedade e/ou 

ineficiência do serviço de call center, por parte da empresa de telefonia, 

como estratégia para não dar o devido atendimento aos reclamos do 

consumidor. Enunciado N.º 1.8? Cobrança de serviço não solicitado ? 

dano moral - devolução em dobro: A disponibilização e cobrança por 

serviços não solicitados pelo usuário caracteriza prática abusiva, 

comportando indenização por dano moral e, se tiver havido pagamento, 

restituição em dobro, invertendo-se o ônus da prova, nos termos do art. 

6º, VIII, do CDC, visto que não se pode impor ao consumidor a prova de 

fato negativo. Com tais considerações, passo a discorrer sobre a fixação 

do quantum indenizatório a título de danos morais. Resta consolidado, 

tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a 

fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio 

da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso 

concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o 

grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter 

pedagógico. E, nesta linha de raciocínio, entendo que o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), adequa-se às finalidades do instituto, às 

peculiaridades do caso concreto, bem como aos padrões estabelecidos 

por esta Turma Recursal em casos análogos. Tal valor deve ser corrigido 

pela média no INPC/IGPM a partir da data da decisão condenatória do juízo 

a quo, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, 

conforme Enunciado nº 12.13, ?a?. No que tange aos serviços, deve à 

parte reclamada que proceder o cancelamento das cobranças de serviços 

não contratados, contestados pela autora. Nesse sentido, o voto é por dar 

provimento ao recurso apresentado, reformando a sentença para 

conceder a indenização por danos morais e o cancelamento das 

cobranças. Diante do êxito do recurso, não há condenação em custas e 

honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, decidem os juízes desta Turma Recursal, por 

unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo Senhor Juiz Leo 

Henrique Furtado (votante) e dele participaram e votaram as Senhoras 

Juízas Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso e Fernanda Bernert 

Michielin (relatora). Curitiba, 03 de setembro de 2015. FERNANDA 

BERNERT MICHIELIN Juíza De Direito Substituta Diante do exposto, decidem 

os juízes desta Turma Recursal, por unanimidade, em CONHECER E DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0020767-60.2014.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Fernanda 

Bernert Michelin - - J. 09.09.2015) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS E NÃO DETALHADOS. CHIP. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Caracterização de dano moral puro. Quantum indenitário 

arbitrado na sentença majorado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70052793650, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 27/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70052793650 RS , Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) É cediço que, para a fixação do valor 

da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil 

possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo 

objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido 

quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do 

ato. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada CLARO S.A., a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ADIR VOLTOLINE, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DETERMINO que a parte Reclamada cancele todas as 

cobranças de jogos, mensagens, músicas, noticias, ou qualquer outro tipo 

de serviço que desconte crédito da parte autora indevidamente, vez que 

provado a ilegalidade das cobranças. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 14:40, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011288-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para no 

prazo de cinco dias, impugnar o Embargos De Declaração nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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WERINGTHONN CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RAFAEL 

JARA BIGIO - MT20194/O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 26/01/2018 Hora: 15:00 , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA GABRIELA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 15:20, 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CLEIDE DE BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT0019003A (ADVOGADO)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WALTER 

GEORGE RAMALHO DE LIMA - MT0018256A e SAMIR MAHMUD CASTRO 

WADI - MT0019003A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 26/01/2018 Hora: 15:40 , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 16:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLIZANGELA FARIAS BELO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/01/2018 Hora: 10:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001714-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/01/2018 

Hora: 16:20 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WCLEBSON R SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - 

MT0019350A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/01/2018 Hora: 10:40 , /mt sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PATRIK SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEI JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GILMAR 

MOURA DO NASCIMENTO - MT19048/O, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 26/01/2018 Hora: 16:40 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE DE CARVALHO HECHERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Inicialmente, colha-se com urgência parecer do NAT. Ainda, expeça-se 

mandado de intimação da Secretaria Municipal de saúde, na pessoa da 

sua secretaria para que se manifeste quanto a alegação de cessação do 

cumprimento da liminar, em 24 (vinte e quatro) hors, devendo o oficial 

certificar o que lhe for informado, podendo inclusive receber 

documentação nesse sentido, como por exemplo se houve comprovação 

de entrega do medicamento. Após, conclusos. Cumpra-se com máxima 

urgencia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

30/01/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FLAUTIN FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 12:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRANTINA RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 12:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001718-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCLESIA JUSTINA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - 

MT0012203S para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/01/2018 Hora: 13:20/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 13:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/01/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001715-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 

Hora: 13:20 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

30/01/2018 Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 13:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

30/01/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 14:00, sob pena de 
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contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LOPES BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia : 30/01/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SABINO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

30/01/2018 Hora: 15:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-22.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATILDES CUNEGUNDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAFAEL MARTINS FELICIO - MT0004826S para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia a: 30/01/2018 

Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

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. Pois bem, verifica-se que 

a probabilidade do direito é flagrante, notadamente pela vasta 

documentação carreada aos autos, notadamente a negativa de 

autorização para a realização da cirurgia. Com efeito, o laudo médico 

acostado nos autos demonstra a necessidade e urgência que o caso em 

epígrafe reclama, porquanto há anos a autora sofre de obesidade 

mórbida, sendo imprescindível tal intervenção cirúrgica. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, caso haja demora na prestação da tutela jurisdicional, 

porquanto não é razoável, muito menos justo, submeter o direito 

constitucional à saúde de um indivíduo a condições de incerteza e 

possibilidade de morosidade. 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 e moral àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 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- Não bastasse a presença 

dos requisitos acima elencados, é de bom alvitre grafar que a Constituição 

Federal de 1988 assegura aos cidadãos o direito à saúde, bem como a 

dignidade da pessoa humana, de tal sorte que a liberdade de contratar não 

pode se sobressair sob tais direitos, porquanto são fundamentais e 

inerentes à personalidade do indivíduo. 4- 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. 5- 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 
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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) 6- 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). 7- 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. 8- 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 para que a 

requerida forneça o procedimento cirúrgico de GASTROPLASTIA ou 

BARIÁTRICA, no prazo de 30 (trinta) dias, cujo valor do indigitado 

procedimento deverá ser amortizado pela parte requerida até o teto 

imposto pela Lei 9.099/1995 (40 (quarenta) salários mínimos), sendo que o 

valor remanescente será pago pela parte autora, tudo sob pena de 

incorrer em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (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 parte demandada 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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 69274 Nr: 6711-79.2007.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, HADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DEFENSORES DO EMAJ - OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Certifico que intimo a advogada ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA para 

que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 99864 Nr: 4953-60.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4478, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se à habilitação da causídica substabelecida às 

fls. 589/590.

Certifique-se se o herdeiro Thiago Cesar Menuzzo Ladeia foi devidamente 

intimado através do seu advogado acerca da avaliação juntada nos autos. 

Em caso negativo, proceda-se ao necessário para sua intimação. Tendo 

sido intimado, certifique-se o decurso do prazo para manifestação.

Ademais, defiro parcialmente o pedido de fls. 600/603 e determino a 

exclusão do advogado Dr. José Vieira da Silva Filho dos autos, bem como 

seja a meirinha intimada para juntada do laudo de avaliação do trator Miller 

- TM14, no prazo de 10 (dez) dias.

Em relação ao pedido de nova avaliação dos bens, postergo sua análise 

para momento posterior à certificação da intimação do herdeiro Thiago.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestar acerca do 

laudo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Outrossim, indefiro o pedido de fls 604/605, tendo em vista que o feito 

tramita em segredo de justiça.
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Intimem-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GODDMAN ANDRADE SANTOS - 

OAB:13694, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307, MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO - OAB:282660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92007 Nr: 7133-83.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI, IVO EDUARDO 

AMARAL VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5126 Nr: 412-04.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI-COOP.AGR.REG.PROD. DE 

CANA DE MIRASSOL, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, EGNOMAR DE FREITAS 

TIAGO, EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS, JAIRO SORTICA DE SOUZA 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10606 Nr: 878-27.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CAVETE IMP. EXP. PROD. AGROP. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 28662 Nr: 3838-48.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SCATOLIN DE 

OLIVEIRA - OAB:9846

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166448 Nr: 3407-28.2014.811.0006

 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: WALTER DA SILVA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE, BERTOLDO CAVALCANTE FREIRE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 75 de 700



 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar a usucapião do imóvel individualizado na petição inicial 

e, por conseguinte, a propriedade da usucapiente WALTER DA SILVA 

PEDROSO, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único do Código 

Civil.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Em relação aos 

honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 62639 Nr: 170-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANGELO BISINELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 4657

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 6746-39.2007.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA BARBOSA DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Depósito, com resolução de mérito, nos termos do artigo art. 

1.046, §1º, do CPC, para condenar o requerido a entregar, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o bem descrito na inicial ou pagar o valor do débito 

em aberto junto à financiadora-requerente. CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as anotações e baixas necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137314 Nr: 6604-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Vistos em correição. Trata-se de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de JOSÉ LOMBARDI FILHO, ambos qualificados no 

processo. Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto do litígio (fls. 39/42), pugnando as partes 

pela homologação do acordo e outras providências. Referido instrumento 

de transação foi homologado pelo Juízo em sentença de fls. 46/47. Em 

petição de fls. 110/111, o credor noticiou o inadimplemento e postulou pela 

realização de penhora de valores por meio do sistema BACENJUD, o que 

foi deferido pelo Juízo (fls. 112/113) e implementada à fl. 115. Em 

manifestação de fls. 116/122, o devedor apresentou impugnação à 

penhora, tecendo argumentos e juntando documentos. Devidamente 

intimado, o credor se manifestou à fl. 141. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. O acordo levado a cabo 

pelas partes preconizou que a ação monitória seria convertida em 

execução, o que ocorreu de fato através da decisão homologatória. 

Referido instrumento estabeleceu ainda qual seria a garantia do Juízo, 

consubstanciada no imóvel penhorado à fl. 86 dos autos (termo de 

penhora). Analisando a pretensão do executado, reputa-se que merece 

acolhimento, porquanto o deferimento da penhora de dinheiro em 

detrimento da garantia do juízo estabelecida consensualmente pelas 

partes ofende, a priori, o princípio da menor onerosidade e flagrante 

excesso de execução. Não se ignora a ordem de preferência de penhora, 

inteligência do art. 655 do CPC. Todavia, consabido que a ordem 

estabelecida pela lei não é absoluta, sobretudo quando as partes de 

comum acordo estipulam qual será a garantia em caso de inadimplemento. 

Sem adentrar neste aspecto, o devedor apresenta documentos (fls. 

124/137) com indicativo de pagamento parcial e tratativas para com

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143945 Nr: 1873-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 5180-79.2012.811.0006

 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): M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153201 Nr: 459-50.2013.811.0006

 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): WIRLEY DIOGO FERREIRA, CLEDSON 

GONZAGA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DO MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de 

WIRLEY DIOGO FERREIRA E CLEDSON GONZAGA DE FREITAS, ambos 

devidamente qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 85/86), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 85/86), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 85/86), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 DETERMINA-SE a liberação da restrição de veículos junto ao Renajud, bem 

como o desbloqueio de valores pelo sistema Bacenjud.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 201978 Nr: 4656-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO JOSE RUIZ PELÁ, ROSEMARY PARAVELA 

PELÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167.562/SP, MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - 

OAB:329.619/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOLUM FRANCO - 

OAB:1.187/RO, ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 MT, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:8367

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15563 Nr: 1087-59.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN, ILDA MARIA DE 

SOUZA IAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20432 Nr: 1451-94.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 
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o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21184 Nr: 2056-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 4128-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16559, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78646 Nr: 5280-73.2008.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBE DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIO SILVA MALDONADO, SANDRA 

MARIA DO COUTO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARIO DA SILVA 

MALDONADO - OAB:4721/B

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81625 Nr: 8171-67.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARQUES BISCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85432 Nr: 964-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINO RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 3805-48.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB CORRÊA & CORRÊA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89536 Nr: 4840-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12465-A OAB/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100083 Nr: 5175-28.2010.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, FABIO MACHADO 

VIEIRA, NEIVA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101790 Nr: 6886-68.2010.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSM, SMDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARIO DA SILVA 

MALDONADO - OAB:4721/B, JOÃO MÁRIO MALDONADO - OAB:4721/B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132432 Nr: 1193-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODRIGUES DE CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL S A SEGUROS E PREVIDÊNCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808B

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136157 Nr: 5327-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA MARIA DE ALCANTARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIENEER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, RUBENS CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 
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5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138009 Nr: 7445-88.2011.811.0006

 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): JANETE MIRANDA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65294 Nr: 2765-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CESAR VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes (exequente e executado), por meio de seus advogados 

legalmente constituídos, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos autos e requerer o que entender de direito, tendo em vista que os 

autos retornaram do tribunal de Justiça/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91634 Nr: 6775-21.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENALTO VARGAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA - OAB:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da 

causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133588 Nr: 2477-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Vistos em correição.

1 – INDEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente às fls.85/86, 

porquanto não demonstrados (sequer foram deduzidos argumentos) os 

requisitos exigidos pela lei para a desconsideração da personalidade 

jurídica.

 2 – INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173.477 OAB/SP

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141400 Nr: 11096-31.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141877 Nr: 11638-49.2011.811.0006

 AÇÃO: 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): TANIA MENDES, TAYZA DAIELLEN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142949 Nr: 803-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE-COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

FUNC. DE INST.FIN.PÚBLICAS FEDERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILEYR AMORIM CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143779 Nr: 1704-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DA SILVA ALVES ME, SERGIO DE LIMA, 

VIVIANY DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 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): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151935 Nr: 10861-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOR BERNDT, ELENIR SONICA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153185 Nr: 441-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DA SILVA ALVES ME, VIVIANY DA SILVA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 
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o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155772 Nr: 3345-22.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO, 

JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente para o fim de condenar os réus ao pagamento da quantia de 

149.813,73 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e treze reais e setenta 

e três centavos), acrescidos de juros moratórios desde a citação no 

percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do 

vencimento de obrigação.Em sintonia com o princípio da causalidade, este 

juízo CONDENA os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, 

parágrafo 2º, incisos I a IV do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167409 Nr: 4190-20.2014.811.0006

 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: GILSON ADALBERTO PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON LUIZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:12544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168768 Nr: 5249-43.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA SILVA, ALICE NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANI SABEDRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, como já 

houve especificação das provas que as partes pretendem efetivamente 

produzir, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190887 Nr: 8844-16.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA VALERIA DE SOUZA MATIAS, MARCOS DE 

MIRANDA AMARANTE, LUIZ ALEX DE MIRANDA AMARANTE, FRANCIELE 

MIRANDA AMARANTE, FRANCILENE MIRANDA AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A BELUSSI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente para o fim de condenar os réus ao pagamento da quantia de 

149.813,73 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e treze reais e setenta 

e três centavos), acrescidos de juros moratórios desde a citação no 

percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do 

vencimento de obrigação.Em sintonia com o princípio da causalidade, este 

juízo CONDENA os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, 

parágrafo 2º, incisos I a IV do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o 

processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
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as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78899 Nr: 5531-91.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista petição da parte autora de fls.100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99680 Nr: 4768-22.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVACIR AUGUSTA NASCIMENTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

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 20% (vinte 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 a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura 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 arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:

 Vistos em correição.Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE E DENISE SILVA DE REZENDE atacando a 

decisão de fls. 886/888, sob o argumento de que referido decisum 

apresenta obscuridade e omissão.Às fls. 903/905 e fls. 910/913 aportou 

manifestação da parte adversa.Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial.Fundamenta-se e decide-se.Pela análise das razões recursais, 

de rigor o não conhecimento do recurso de embargos de declaração.No 

caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, obscuridade ou 

contradição na decisão atacada, que deve ser compreendida entre a 

fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes 

erros materiais a serem corrigidos.Em realidade, pretende o embargante 

com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da 

leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento 

utilizado.Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do 

Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas 

hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de 

se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente 

debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 

2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital)Logo, por 

pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida 

decisão utilizando instrumento adequado.Além do já consignado na 

decisão embargada, foram trazidos outros elementos a indicar que as 

partes não apenas tem totais condições de arcar com as despesas do 

processo, como também apresentaram declaração de hipossuficiência em 

contrariedade com a previsão legal.Sobreleva notar que a inserção de 

informações falsas ou a declaração de situação inverídica em documento 

público pode ensejar

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004880-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

petição inicial, sob pena de extinção conforme determinado em Despacho 

nº. 10905806. Processo: 1004880-27.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

6.120,04; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001158-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BASSANESI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE FATIMA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico das partes, para CIÊNCIA de SENTENÇA de ID de nº. 10752399. 

Processo: 1001158-82.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 115.255,40; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004884-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE MOURA CAVALCANTE OAB - DF21127 (ADVOGADO)

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO de ID de nº. 11159349, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1004884-64.2017.8.11.0006 VALOR DA CAUSA: R$ 

68.558,40 ESPÉCIE: HABILITAÇÃO (38) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EMERSON PINHEIRO LEITE - MT0019744A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007450-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais, conforme determinado em Despacho de ID de nº. 

10859173. Processo: 1007450-83.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004879-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANT ANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

petição inicial, sob pena de extinção conforme determinado em Despacho 

de ID de nº. 109052738. Processo: 1004879-42.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.240,11; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000574-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO XAVIER DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz 

Processo: 1000574-49.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

RENATO XAVIER DE MOURA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DAS PARTES RESULTADO DE RECURSO 

DE APELAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para ciência 

do resultado do Recurso de Apelação interposto (ids. 10882834, 

10882841, 10882838, 10882837, 10882842 e 10882844), bem como 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

d e t e r m i n a d o  e m  I D  d e  n º .  1 0 9 3 4 6 6 9 .  P r o c e s s o : 

1001764-47.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 285.651,14; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001378-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 
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de Advogado da Parte autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1001378-17.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 23.717,46; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: EXECUTADO: MARCIO GONCALVES DA SILVA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIEGO OLIVEIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 18 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1001395-53.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.538,26; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: EXECUTADO: CARLOS DIEGO OLIVEIRA DE MORAES 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003976-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FERREIRA LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. Impulsiono 

os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de citação 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. Processo: 

1003976-07.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.826,63; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 30903 Nr: 898-76.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARGARETE DE LIMA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULO SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133 OAB/MT, LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400/MT, 

MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Vistos em correição.

Segue, em anexo, alvará para liberação do saldo existente em favor da 

Requerida.

Intime-se e após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183698 Nr: 4459-25.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO KOELLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISTENE GOMES DE MELO GATTASS, 

ANTONIO CESAR GATASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248, IRIONEI GRITTZ - 

OAB:10165/MT, LEIDIANE ALMEIDA VITTORAZZI - OAB:21558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro novo pedido de penhora via Bacenjud.

Cumpra a escrivania integralmente o despacho de fls. 60.

Indefiro, por ora, o pedido de quebra do sigilo fiscal, eis que não 

esgotadas às diligências para localização de bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58275 Nr: 4621-35.2006.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESTACIO PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Joseli Silva Giron Barbosa - OAB:102409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO DA 

SILVA - OAB:18.725-0

 ... Como o devedor apresentou proposta de pagamento nas fls. 416/419, 

tendo a credora negado-se a aceitar, deverá a execução prosseguir em 

seus regulares termos, segundo o valor homologado pelo Juízo (fls. 405). 

Observo que a credora, atendendo a determinação do Juízo neste 

processo, acabou por manifestar-se nos autos em apenso. Não somente 

isto, observo que no tocante a audiência de conciliação anteriormente 

designada neste processo, a credora mani-festou-se nos autos em 

apenso para justificar a sua impossibilidade de comparecimento. Com 

efeito, constato que está havendo certa confusão nos atos processuais, 

eis que alguns dos que eram para ser praticados neste feito, acabaram 

por ser praticados nos autos em apenso. Por tal razão, deverão as partes 

se manifestar quanto a pertinência do curso da execução provisória em 

apenso. Não obstante a existência de valores penhorados, a constrição 

havida no processo não será suficiente para a satisfação do crédito, pelo 

que fica DEFERIDA a pe-nhora dos veículos indicados na manifestação 

retro. É como decido! Em razão das deliberações acima, determino o 

quanto segue: 1) Neste ato, promovi a expedição do Alvará judicial na 

conta indicada (fls. 160 dos autos em apenso e 427 deste processo), eis 

que a procuração outorgada pela credora nas fls. 09 lhe confere poderes 

para tanto; 2) Expeça-se o necessário para a penhora e avaliação dos 

veículos indicados na manifestação de fls. 435/437. 3) ficam as partes 

intimadas para que no prazo de cinco dias, esclareçam quanto a 

necessidade/pertinência da existência da marcha processual provisória 

nos autos em apenso; 4) no mesmo prazo acima, deverá a credora 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, devendo considerar para fins de 

amortização o valor liberado no alvará em anexo. 5) Havendo a penhora e 

a avaliação dos veículos, intimem-se as partes para manifestação em 15 
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dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150944 Nr: 9750-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): ANTONIO DONIZETE CÂNDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora em dinheiro.

Defiro ainda a pesquisa de bens pelo sistemas da Anoreg, Renajud e 

requisição das duas últimas declarações do imposto de renda, Doi e última 

declaração do ITR.

Manifeste o Exequente sobre o resultado das diligências, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162466 Nr: 10256-50.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA, DONIZETE SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a penhora em dinheiro e via Renajud.

Em sendo localizado veículo, proceda:

1 - averbação de indisponibilidade de transferência;

2 - lavratura do termo de penhora;

3 - expedição de mandado de avaliação e intimação

Defiro ainda a pesquisa de bens no sistema da Anoreg.

Manifeste o Credor sobre o resultado das diligências, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185543 Nr: 5546-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESTACIO PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joseli Silva Giron Barbosa - 

OAB:102409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO SILVA 

- OAB:18725-0

 Vistos em correição.

 Reiterando ponto consignado na decisão proferida nos autos em apenso, 

e tendo em vista que o despacho de fls. 146 já consignou prazo de cinco 

dias para que as partes manifestem-se quanto ao prosseguimento deste 

feito provisório, eis que a execução definitiva está em apenso - hei por 

bem determinar o que segue:

 Ficam as partes intimadas a se manifestar no prazo de cinco (cinco) dias, 

no tocante a pertinência da presente marcha processual provisória, uma 

vez que a execução definitiva - aparentemente com objeto idêntico - já 

está em curso no autuado em apenso. Na manifestação, deverão as 

partes indicarem as peças contidas neste feito que eventualmente 

pretendam fazer constar na execução definitiva.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184920 Nr: 5187-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA, 

IDALINA SILVEIRA CRUZ, ANITA DA SILVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LUCIO SANTOS 

PRADO - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro nova tentativa de penhora em dinheiro, via Bacenjud.

Defiro ainda a pesquisa de dados disponíveis no sistema da Anoreg. 

Segue, em anexo, resultado da busca.

 Manifeste o Credor no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12401 Nr: 2003-30.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENATA DA ROSA REDEZ, FLAVIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NESTOR JOSÉ DA SILVA FILHO, 

FERNANDA GRASSANI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LUIS CARNEIRO JUNIOR - OAB:12382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da proposta apresentada pelo 

autor às fls.736/738.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR Vistos 

etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAÚ UNIBANCO 

VEÍCULO ADMINISTRAFORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de 

MAURICIO TEODORO JUNIOR. Em suma, a inicial informou a existência de 

contrato de empréstimo com garantia fiduciária entabulado entre as partes 

tendo por objeto o seguinte veículo: Marca: PEUGEOT Modelo: 207 SD 

FLEX PASS XR 1.4 Ano: 2010/2011 Cor: PRETA Placa: NTY-1678 

RENAVAM: 00227976185 CHASSI: 9362NKFWXBB015835. Em razão do 

empréstimo, teria o réu se tornado inadimplente, deixando de pagar as 

parcelas do contrato, estando em mora no valor total de R$4.663,15. Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu a busca e apreensão do 

veículo, fundamentando-se no DEC. 911/69. Com a inicial, vieram os 

documentos. No id. 10530168, o Juízo deferiu a medida liminar. Nos ids. 

11121705 – pág.1 e 11121939 – pág. 1, há a informação de que o veículo 

foi apreendido no dia 13.12.2017. Já no id. 11197451 consta certidão 

gerada no dia 18.12.2017, informando o comparecimento do réu para 

informar o pagamento da dívida. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAÚ UNIBANCO 

VEÍCULO ADMINISTRAFORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de 

MAURICIO TEODORO JUNIOR. Da verificação do processo, observa-se 

que o veículo foi apreendido no dia 13.12.2017 e que nesta data 

(18.12.2017) compareceu o réu junto a Secretaria da Vara para comunicar 

o pagamento da dívida, segundo dados informados na inicial. Pois bem. O 
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Dec. 911/69 assevera que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). 

Pela redação do dispositivo, torna-se clara a possibilidade de que o 

devedor, no prazo de cinco dias a partir da apreensão do bem, reaver a 

posse do veículo, desde que purgue a mora segundo os valores 

informados pelo credor na inicial. Aliás, a Doutrina de Humberto Theodoro 

Junior assinala que: “e) Purga da mora: era admissível ao devedor 

escapar da busca e apreensão, no sistema do Dec.-Lei nº 911/69, 

recolhendo apenas as prestações vencidas, mas isto só se permitir caso 

já tivessem sido pagos pelo menos 40% da dívida. Pela nova sistemática 

implantada pela Lei nº 10.931/2004, não existe mais a antiga purga da 

mora. O devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando o 

valor integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos 

primeiros 5 dias após a execução da liminar.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. 3, p. 575). O STJ também tem 

assentado a hipótese de recuperação de bem, desde que purgada a mora 

no prazo de cinco dias a partir da apreensão do bem. Vejamos: “DIREITO 

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO MANTIDA. 1. A atual 

redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a 

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade 

da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, 

livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.”(AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 

11/02/2014). (g.n.). Com efeito, considerando que dentro do prazo de 

cinco dias após a execução da liminar, o réu efetuou a purgação da mora 

segundo a íntegra da dívida, conforme anotado na inicial (R$4.663,15), hei 

por bem determinar a imediata restituição do veículo em seu favor. É como 

decido! Ante o exposto, DETERMINO a expedição de MANDADO DE 

RESTITUIÇÃO a fim de que o autor, por meio de seu preposto/depositário 

(BENEDITO ROBERTO DA SILVA – RG n. 0413690-0 SJ/MT) providencie a 

imediata restituição do veículo ao réu, sob pena de incidência de multa que 

desde já arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Fica 

o autor ainda intimado, por meio de seu Advogado. No mais, aguarde-se o 

decurso do prazo para a contestação. Após, intime-se o autor para 

manifestar-se no prazo de 15 dias. Por fim, retornem os autos conclusos. 

Cáceres/MT., 18 de Dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR Vistos 

etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAÚ UNIBANCO 

VEÍCULO ADMINISTRAFORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de 

MAURICIO TEODORO JUNIOR. Em suma, a inicial informou a existência de 

contrato de empréstimo com garantia fiduciária entabulado entre as partes 

tendo por objeto o seguinte veículo: Marca: PEUGEOT Modelo: 207 SD 

FLEX PASS XR 1.4 Ano: 2010/2011 Cor: PRETA Placa: NTY-1678 

RENAVAM: 00227976185 CHASSI: 9362NKFWXBB015835. Em razão do 

empréstimo, teria o réu se tornado inadimplente, deixando de pagar as 

parcelas do contrato, estando em mora no valor total de R$4.663,15. Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu a busca e apreensão do 

veículo, fundamentando-se no DEC. 911/69. Com a inicial, vieram os 

documentos. No id. 10530168, o Juízo deferiu a medida liminar. Nos ids. 

11121705 – pág.1 e 11121939 – pág. 1, há a informação de que o veículo 

foi apreendido no dia 13.12.2017. Já no id. 11197451 consta certidão 

gerada no dia 18.12.2017, informando o comparecimento do réu para 

informar o pagamento da dívida. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAÚ UNIBANCO 

VEÍCULO ADMINISTRAFORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de 

MAURICIO TEODORO JUNIOR. Da verificação do processo, observa-se 

que o veículo foi apreendido no dia 13.12.2017 e que nesta data 

(18.12.2017) compareceu o réu junto a Secretaria da Vara para comunicar 

o pagamento da dívida, segundo dados informados na inicial. Pois bem. O 

Dec. 911/69 assevera que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). 

Pela redação do dispositivo, torna-se clara a possibilidade de que o 

devedor, no prazo de cinco dias a partir da apreensão do bem, reaver a 

posse do veículo, desde que purgue a mora segundo os valores 

informados pelo credor na inicial. Aliás, a Doutrina de Humberto Theodoro 

Junior assinala que: “e) Purga da mora: era admissível ao devedor 

escapar da busca e apreensão, no sistema do Dec.-Lei nº 911/69, 

recolhendo apenas as prestações vencidas, mas isto só se permitir caso 

já tivessem sido pagos pelo menos 40% da dívida. Pela nova sistemática 

implantada pela Lei nº 10.931/2004, não existe mais a antiga purga da 

mora. O devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando o 

valor integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos 

primeiros 5 dias após a execução da liminar.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, vol. 3, p. 575). O STJ também tem 

assentado a hipótese de recuperação de bem, desde que purgada a mora 

no prazo de cinco dias a partir da apreensão do bem. Vejamos: “DIREITO 

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO MANTIDA. 1. A atual 

redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a 

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade 

da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, 

livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.”(AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 

11/02/2014). (g.n.). Com efeito, considerando que dentro do prazo de 

cinco dias após a execução da liminar, o réu efetuou a purgação da mora 
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segundo a íntegra da dívida, conforme anotado na inicial (R$4.663,15), hei 

por bem determinar a imediata restituição do veículo em seu favor. É como 

decido! Ante o exposto, DETERMINO a expedição de MANDADO DE 

RESTITUIÇÃO a fim de que o autor, por meio de seu preposto/depositário 

(BENEDITO ROBERTO DA SILVA – RG n. 0413690-0 SJ/MT) providencie a 

imediata restituição do veículo ao réu, sob pena de incidência de multa que 

desde já arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Fica 

o autor ainda intimado, por meio de seu Advogado. No mais, aguarde-se o 

decurso do prazo para a contestação. Após, intime-se o autor para 

manifestar-se no prazo de 15 dias. Por fim, retornem os autos conclusos. 

Cáceres/MT., 18 de Dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007710-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ 

SERGIO DOS SANTOS VICENTE contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL 

DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA, que não procederam à posse do impetrante no cargo público 

para o qual foi nomeado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela 

qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Nos autos, pretende-se assegurar a posse do impetrante no cargo para o 

qual foi aprovado e posteriormente nomeado. Em princípio, recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015. Quanto à 

tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, 

inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa 

forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. É caso de deferimento da liminar. No caso, a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, nomeou diversos candidatos aprovados no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento de cargos pertencentes ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Ao que consta, o impetrante logrou 

êxito em classificar-se no certame em 4º lugar (vagas reservadas a 

pessoas com deficiência) para o cargo de Professor Licenciado em 

Pedagogia com Docência. Ao feito se acosta documento de protocolo da 

apresentação, por parte da aspirante ao cargo, da documentação 

pertinente à posse, na data de 05/10/2017, junto à Secretaria de 

Administração. Em que pese não haver nos autos a clara certeza de que a 

candidata está apta ao exercício do cargo, o ato de posse evidentemente 

deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30(trinta) dias. Isso porque o 

edital n.º 002/2017 dispôs, nos itens 3, 3.1, “f” e 3.3, que “este Concurso 

Público está aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis 

brasileiras, podendo ser investido no cargo o candidato que preencher, 

cumulativamente, os requisitos abaixo: “3, 3.1, “f”: “comprovar, por 

ocasião da posse, o nível de escolaridade e os demais requisitos básicos 

para o cargo”; 3, 3.3: “no ato da posse, todos os requisitos especificados 

no subitem 3.1 deste Edital e aqueles que vierem a ser estabelecidos em 

função da alínea “k” do mesmo subitem, deverão ser comprovados 

mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia, 

sendo impedido de tomar posse aquele que não os apresentar, com 

consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.” 

Portanto, a aferição do preenchimento das condições estabelecidas no 

item 3 do edital em epígrafe se dará por ocasião da posse, que de fato não 

ocorreu. No caso, o direito em debate restringe-se ao ato de posse após 

nomeação no concurso público. Em análise perfunctória dos elementos 

carreados aos autos, nota-se que não houve a posse do impetrante, 

assim como de diversos outros nomeados, por conduta omissiva da 

administração e não por qualquer ato que se possa atribuir culpa aos 

aspirantes ao cargos. Com efeito, transcorridos mais de 30(trinta) dias do 

ato de nomeação (Decreto n.º 503, 25/09/2017), o Município de Cáceres 

ainda não havia dado posse aos nomeados, em evidente afronta ao que 

dispõe o art. 14, §1º, da Lei Complementar Municipal n.º 25/97: “A posse 

ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de 

nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do 

interessado, mediante justificativa.” Ainda trouxe o art. 2º do Decreto de 

nomeação o seguinte mandamento: “Os documentos exigidos contidos no 

anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e Recursos Humanos 

da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Cumpre mencionar que a 

pretensão da impetrante encontra-se amparada, ainda, pela súmula n.º 16 

do STF, cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado por concurso tem 

direito à posse”. – grifou-se. A jurisprudência do STF se firmou neste 

sentido: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A pretensão 

recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo 

público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, 

somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a 

Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual 

cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, Relator Ministro Ricardo, decisão 

monocrática, julgamento em 19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Outrossim, 

resta verificada a probabilidade de futura ineficácia da medida caso 

deferida tardiamente, vez que o candidato, ao ser nomeado, organizou-se 

de modo a dar cumprimento aos preceitos editalícios, desvinculando-se de 

cargo público ou emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de 

cargos públicos ou incompatibilidade de horários. Dessa forma, o evidente 

prejuízo causado ao impetrante pela inércia da administração, somado aos 

fundamentos de direitos esposados alhures, autorizam o deferimento da 

medida liminar pleiteada. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: a) RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da 

Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes 

últimos do CPC/2015; b) Processo gratuito, por força do art. 10, XXII CE; c) 

DEFERIR a liminar pleiteada para determinar que os impetrados promovam 

a POSSE de JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS VICENTE, no cargo para o qual 

foi nomeado pelo Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 2017, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas; d) O descumprimento do item “c” 

acarretará multa diária e pessoal do Prefeito Municipal e Secretario de 

Administração do Município de Cáceres de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

bem como a configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 

330 do Código Penal; e) Notifiquem-se as autoridades apontadas como 

coatoras para que prestem as informações que entenderem necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; f) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada (Município de Cáceres), enviando-lhe cópia da 

inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; g) Com ou 

sem informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 

da Lei n.º 12.016/2009; h) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério 

Público; i) Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 13 de dezembro de 

2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007714-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA FRANCA TEDESCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ELIZANGELA DA SILVA FRANÇA TEDESCO contra ato ilegal do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA, que não procederam à posse da impetrante no cargo público 

para o qual foi nomeada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela 
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qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Nos autos, pretende-se assegurar a posse da impetrante no cargo para o 

qual foi aprovada e posteriormente nomeada. Em princípio, recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015. Quanto à 

tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, 

inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa 

forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. É caso de deferimento da liminar. No caso, a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, nomeou diversos candidatos aprovados no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento de cargos pertencentes ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Ao que consta, a impetrante logrou 

êxito em classificar-se no certame em 11º lugar para o cargo de Professor 

Licenciado em Pedagogia com Docência. Ao feito se acosta documento de 

protocolo da apresentação, por parte da aspirante ao cargo, da 

documentação pertinente à posse, na data de 04/10/2017, junto à 

Secretaria de Administração. Em que pese não haver nos autos a clara 

certeza de que a candidata está apta ao exercício do cargo, o ato de 

posse evidentemente deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 

30(trinta) dias. Isso porque o edital n.º 002/2017 dispôs, nos itens 3, 3.1, 

“f” e 3.3, que “este Concurso Público está aberto a todos que satisfizerem 

as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o 

candidato que preencher, cumulativamente, os requisitos abaixo: “3, 3.1, 

“f”: “comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os 

demais requisitos básicos para o cargo”; 3, 3.3: “no ato da posse, todos 

os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital e aqueles que 

vierem a ser estabelecidos em função da alínea “k” do mesmo subitem, 

deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original 

juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele que não 

os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito 

sua nomeação.” Portanto, a aferição do preenchimento das condições 

estabelecidas no item 3 do edital em epígrafe se dará por ocasião da 

posse, que de fato não ocorreu. No caso, o direito em debate restringe-se 

ao ato de posse após nomeação no concurso público. Em análise 

perfunctória dos elementos carreados aos autos, nota-se que não houve 

a posse da impetrante, assim como de diversos outros nomeados, por 

conduta omissiva da administração e não por qualquer ato que se possa 

atribuir culpa aos aspirantes ao cargo. Com efeito, transcorridos mais de 

30(trinta) dias do ato de nomeação (Decreto n.º 503, 25/09/2017), o 

Município de Cáceres ainda não havia dado posse aos nomeados, em 

evidente afronta ao que dispõe o art. 14, §1º, da Lei Complementar 

Municipal n.º 25/97: “A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, 

contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta 

dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.” Ainda trouxe o 

art. 2º do Decreto de nomeação o seguinte mandamento: “Os documentos 

exigidos contidos no anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Cumpre 

mencionar que pretensão do impetrante encontra-se amparada, ainda, 

pela súmula n.º 16 do STF, cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado 

por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. A jurisprudência do STF se 

firmou neste sentido: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A 

pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor 

nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 

16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação 

jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, 

poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, 

Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 19.5.2011, 

DJe de 25.5.2011). Outrossim, resta verificada a probabilidade de futura 

ineficácia da medida caso deferida tardiamente, vez que a candidato, ao 

ser nomeada, organizou-se de modo a dar cumprimento aos preceitos 

editalícios, desvinculando-se de cargo público ou emprego a fim de velar 

pela não cumulatividade ilegal de cargos públicos ou incompatibilidade de 

horários. Dessa forma, o evidente prejuízo causado à impetrante pela 

inércia da administração, somado aos fundamentos de direitos esposados 

alhures, autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. ISSO POSTO, 

e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; (b) Processo 

gratuito, por força do art. 10, XXII CE; (c) DEFERIR a liminar pleiteada para 

determinar que os impetrados promovam a POSSE de ELIZANGELA DA 

SILVA FRANÇA TEDESCO, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto 

n.º 503, de 25 de setembro de 2017, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas; (d) O descumprimento do item “c” acarretará multa diária e 

pessoal do Prefeito Municipal e Secretario de Administração do Município 

de Cáceres de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do 

crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; (e) 

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem 

as informações que entenderem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (f) Ciência do feito 

ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada 

(Município de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, 

para que, querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem informações, 

colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

12.016/2009; (h) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007715-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SIMONCELLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

GISLAINE CRISTINA SIMONCELLE GUIMARÃES contra ato ilegal do 

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, que não procederam à posse da 

impetrante no cargo público para o qual foi nomeada dentro do prazo de 

30 (trinta) dias, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, 

veio documentação. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se assegurar a posse da 

impetrante no cargo para o qual foi aprovada e posteriormente nomeada. 

Em princípio, recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da 

Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes 

últimos do CPC/2015. Quanto à tutela de urgência, a lei do Mandado de 

Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão 

da medida liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do 

fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido 

o writ - fumaça do bom direito e perigo da demora. É caso de deferimento 

da liminar. No caso, a Administração Pública Municipal, por meio do 

Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 2017, nomeou diversos candidatos 

aprovados no concurso público lançado por meio do edital n.º 002/2017 – 

PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento de cargos 

pertencentes ao quadro de servidores efetivos do Município de 

Cáceres/MT. Ao que consta, a impetrante logrou êxito em classificar-se no 

certame em 28º lugar para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia 

com Docência. Ao feito se acosta documento de protocolo da 

apresentação, por parte da aspirante ao cargo, da documentação 

pertinente à posse, na data de 16/10/2017, junto à Secretaria de 

Administração. Em que pese não haver nos autos a clara certeza de que a 

candidata está apta ao exercício do cargo, o ato de posse evidentemente 

deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30(trinta) dias. Isso porque o 

edital n.º 002/2017 dispôs, nos itens 3, 3.1, “f” e 3.3, que “este Concurso 

Público está aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis 

brasileiras, podendo ser investido no cargo o candidato que preencher, 

cumulativamente, os requisitos abaixo: “3, 3.1, “f”: “comprovar, por 
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ocasião da posse, o nível de escolaridade e os demais requisitos básicos 

para o cargo”; 3, 3.3: “no ato da posse, todos os requisitos especificados 

no subitem 3.1 deste Edital e aqueles que vierem a ser estabelecidos em 

função da alínea “k” do mesmo subitem, deverão ser comprovados 

mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia, 

sendo impedido de tomar posse aquele que não os apresentar, com 

consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.” 

Portanto, a aferição do preenchimento das condições estabelecidas no 

item 3 do edital em epígrafe se dará por ocasião da posse, que de fato não 

ocorreu. No caso, o direito em debate restringe-se ao ato de posse após 

nomeação no concurso público. Em análise perfunctória dos elementos 

carreados aos autos, nota-se que não houve a posse da impetrante, 

assim como de diversos outros nomeados, por conduta omissiva da 

administração e não por qualquer ato que se possa atribuir culpa aos 

aspirantes ao cargo. Com efeito, transcorridos mais de 30(trinta) dias do 

ato de nomeação (Decreto n.º 503, 25/09/2017), o Município de Cáceres 

ainda não havia dado posse aos nomeados, em evidente afronta ao que 

dispõe o art. 14, §1º, da Lei Complementar Municipal n.º 25/97: “A posse 

ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de 

nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do 

interessado, mediante justificativa.” Ainda trouxe o art. 2º do Decreto de 

nomeação o seguinte mandamento: “Os documentos exigidos contidos no 

anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e Recursos Humanos 

da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Cumpre mencionar que 

pretensão do impetrante encontra-se amparada, ainda, pela súmula n.º 16 

do STF, cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado por concurso tem 

direito à posse”. – grifou-se. A jurisprudência do STF se firmou neste 

sentido: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A pretensão 

recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo 

público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, 

somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a 

Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual 

cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, Relator Ministro Ricardo, decisão 

monocrática, julgamento em 19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Outrossim, 

resta verificada a probabilidade de futura ineficácia da medida caso 

deferida tardiamente, vez que a candidato, ao ser nomeada, organizou-se 

de modo a dar cumprimento aos preceitos editalícios, desvinculando-se de 

cargo público ou emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de 

cargos públicos ou incompatibilidade de horários. Dessa forma, o evidente 

prejuízo causado à impetrante pela inércia da administração, somado aos 

fundamentos de direitos esposados alhures, autorizam o deferimento da 

medida liminar pleiteada. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da 

Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes 

últimos do CPC/2015; (b) Processo gratuito, por força do art. 10, XXII CE; 

(c) DEFERIR a liminar pleiteada para determinar que os impetrados 

promovam a POSSE de GISLAINE CRISTINA SIMONCELLE GUIMARAES, no 

cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; (d) O 

descumprimento do item “c” acarretará multa diária e pessoal do Prefeito 

Municipal e Secretario de Administração do Município de Cáceres de R$ 

500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; (e) Notifiquem-se 

as autoridades apontadas como coatoras para que prestem as 

informações que entenderem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (f) Ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Município 

de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem informações, colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (h) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007711-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA 

DO CARMO SILVA contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES 

SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, que não 

procederam à posse da impetrante no cargo público para o qual foi 

nomeada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela qual se volve 

perante este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, 

pretende-se assegurar a posse da impetrante no cargo para o qual foi 

aprovada e posteriormente nomeada. Em princípio, recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015. Quanto à tutela de 

urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, 

que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. É caso de deferimento da liminar. No caso, a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, nomeou diversos candidatos aprovados no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento de cargos pertencentes ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Ao que consta, a impetrante logrou 

êxito em classificar-se no certame em 7º lugar para o cargo de Professor 

Licenciado em Pedagogia com Docência, PcD. Ao feito se acosta 

documento de protocolo da apresentação, por parte da aspirante ao 

cargo, da documentação pertinente à posse, na data de 17/10/2017, junto 

à Secretaria de Administração. Em que pese não haver nos autos a clara 

certeza de que a candidata está apta ao exercício do cargo, o ato de 

posse evidentemente deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 

30(trinta) dias. Isso porque o edital n.º 002/2017 dispôs, nos itens 3, 3.1, 

“f” e 3.3, que “este Concurso Público está aberto a todos que satisfizerem 

as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o 

candidato que preencher, cumulativamente, os requisitos abaixo: “3, 3.1, 

“f”: “comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os 

demais requisitos básicos para o cargo”; 3, 3.3: “no ato da posse, todos 

os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital e aqueles que 

vierem a ser estabelecidos em função da alínea “k” do mesmo subitem, 

deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original 

juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele que não 

os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito 

sua nomeação.” Portanto, a aferição do preenchimento das condições 

estabelecidas no item 3 do edital em epígrafe se dará por ocasião da 

posse, que de fato não ocorreu. No caso, o direito em debate restringe-se 

ao ato de posse após nomeação no concurso público. Em análise 

perfunctória dos elementos carreados aos autos, nota-se que não houve 

a posse da impetrante, assim como de diversos outros nomeados, por 

conduta omissiva da administração e não por qualquer ato que se possa 

atribuir culpa aos aspirantes ao cargo. Com efeito, transcorridos mais de 

30(trinta) dias do ato de nomeação (Decreto n.º 503, 25/09/2017), o 

Município de Cáceres ainda não havia dado posse aos nomeados, em 

evidente afronta ao que dispõe o art. 14, §1º, da Lei Complementar 

Municipal n.º 25/97: “A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, 

contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta 

dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.” Ainda trouxe o 

art. 2º do Decreto de nomeação o seguinte mandamento: “Os documentos 

exigidos contidos no anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Cumpre 

mencionar que pretensão do impetrante encontra-se amparada, ainda, 

pela súmula n.º 16 do STF, cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado 

por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. A jurisprudência do STF se 

firmou neste sentido: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A 

pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor 

nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 

16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação 

jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, 
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poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, 

Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 19.5.2011, 

DJe de 25.5.2011). Outrossim, resta verificada a probabilidade de futura 

ineficácia da medida caso deferida tardiamente, vez que a candidato, ao 

ser nomeada, organizou-se de modo a dar cumprimento aos preceitos 

editalícios, desvinculando-se de cargo público ou emprego a fim de velar 

pela não cumulatividade ilegal de cargos públicos ou incompatibilidade de 

horários. Dessa forma, o evidente prejuízo causado à impetrante pela 

inércia da administração, somado aos fundamentos de direitos esposados 

alhures, autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. ISSO POSTO, 

e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; (b) Processo 

gratuito, por força do art. 10, XXII CE; (c) DEFERIR a liminar pleiteada para 

determinar que os impetrados promovam a POSSE de MARIA DO CARMO 

SILVA, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 de 

setembro de 2017, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; (d) O 

descumprimento do item “c” acarretará multa diária e pessoal do Prefeito 

Municipal e Secretario de Administração do Município de Cáceres de R$ 

500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; (e) Notifiquem-se 

as autoridades apontadas como coatoras para que prestem as 

informações que entenderem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (f) Ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Município 

de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem informações, colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (h) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007716-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIA PEREIRA DO CARMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

MARCILEIA PEREIRA DO CARMO contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL 

DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA, que não procederam à posse da impetrante no cargo público 

para o qual foi nomeada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela 

qual se volve perante este Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Nos autos, pretende-se assegurar a posse da impetrante no cargo para o 

qual foi aprovada e posteriormente nomeada. Em princípio, recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015. Quanto à 

tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, 

inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa 

forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. É caso de deferimento da liminar. No caso, a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, nomeou diversos candidatos aprovados no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento de cargos pertencentes ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Ao que consta, a impetrante logrou 

êxito em classificar-se no certame em 13º lugar para o cargo de Professor 

Licenciado em Pedagogia com Docência. Ao feito se acosta documento de 

protocolo da apresentação, por parte da aspirante ao cargo, da 

documentação pertinente à posse, na data de 05/10/2017, junto à 

Secretaria de Administração. Em que pese não haver nos autos a clara 

certeza de que a candidata está apta ao exercício do cargo, o ato de 

posse evidentemente deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 

30(trinta) dias. Isso porque o edital n.º 002/2017 dispôs, nos itens 3, 3.1, 

“f” e 3.3, que “este Concurso Público está aberto a todos que satisfizerem 

as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o 

candidato que preencher, cumulativamente, os requisitos abaixo: “3, 3.1, 

“f”: “comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os 

demais requisitos básicos para o cargo”; 3, 3.3: “no ato da posse, todos 

os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital e aqueles que 

vierem a ser estabelecidos em função da alínea “k” do mesmo subitem, 

deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original 

juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele que não 

os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito 

sua nomeação.” Portanto, a aferição do preenchimento das condições 

estabelecidas no item 3 do edital em epígrafe se dará por ocasião da 

posse, que de fato não ocorreu. No caso, o direito em debate restringe-se 

ao ato de posse após nomeação no concurso público. Em análise 

perfunctória dos elementos carreados aos autos, nota-se que não houve 

a posse da impetrante, assim como de diversos outros nomeados, por 

conduta omissiva da administração e não por qualquer ato que se possa 

atribuir culpa aos aspirantes ao cargo. Com efeito, transcorridos mais de 

30(trinta) dias do ato de nomeação (Decreto n.º 503, 25/09/2017), o 

Município de Cáceres ainda não havia dado posse aos nomeados, em 

evidente afronta ao que dispõe o art. 14, §1º, da Lei Complementar 

Municipal n.º 25/97: “A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, 

contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta 

dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.” Ainda trouxe o 

art. 2º do Decreto de nomeação o seguinte mandamento: “Os documentos 

exigidos contidos no anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Cumpre 

mencionar que pretensão do impetrante encontra-se amparada, ainda, 

pela súmula n.º 16 do STF, cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado 

por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. A jurisprudência do STF se 

firmou neste sentido: Direito subjetivo de servidor nomeado à posse "A 

pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor 

nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 

16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação 

jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, 

poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 596892, 

Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 19.5.2011, 

DJe de 25.5.2011). Outrossim, resta verificada a probabilidade de futura 

ineficácia da medida caso deferida tardiamente, vez que a candidato, ao 

ser nomeada, organizou-se de modo a dar cumprimento aos preceitos 

editalícios, desvinculando-se de cargo público ou emprego a fim de velar 

pela não cumulatividade ilegal de cargos públicos ou incompatibilidade de 

horários. Dessa forma, o evidente prejuízo causado à impetrante pela 

inércia da administração, somado aos fundamentos de direitos esposados 

alhures, autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. ISSO POSTO, 

e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; (b) Processo 

gratuito, por força do art. 10, XXII CE; (c) DEFERIR a liminar pleiteada para 

determinar que os impetrados promovam a POSSE de MARCILEIA PEREIRA 

DO CARMO, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 

de setembro de 2017, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; (d) 

O descumprimento do item “c” acarretará multa diária e pessoal do Prefeito 

Municipal e Secretario de Administração do Município de Cáceres de R$ 

500,00 (quinhentos reais), bem como a configuração do crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal; (e) Notifiquem-se 

as autoridades apontadas como coatoras para que prestem as 

informações que entenderem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (f) Ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Município 

de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem informações, colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (h) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 172809 Nr: 8361-20.2014.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: AURELIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO D MATO 

GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA na qual há informação nos autos 

da liquidação dos valores exequendos por intermédio das notas de ordens 

bancárias nº 26201.0001.17.003529-7 e nº 26201.0001.17.004155-6 (fls. 

70 e 73).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137238 Nr: 6511-33.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA na qual há informação nos autos 

da liquidação da requisição de pequeno valor por intermédio do 

comprovante de transferência à fl. 128.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180408 Nr: 2509-78.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por LUIZ BENEDITO DE 

ASSUNÇÃO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informação nos 

autos da liquidação das requisições de pequeno valor por intermédio dos 

comprovantes de transferências de fls. 50/51.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 58-57.1990.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PRUDEN CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 Vistos, etc.

a)Em tempo, REVOGAR o item “c” e “d” da decisão retro, vez que 

impertinentes ao feito;

b)Restando infrutífera as informações do INFOJUD, intime-se a Exequente 

a indicar bens dos executados passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de 

Execuções Fiscais e Súmula 314 do STJ;

c)No mais, cumpra-se a determinação retro. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 138945 Nr: 8488-60.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÁLIA DE AGUIAR ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, FAESPE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO ESTADUAL-FAESPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECENCIO 

LAURINDO - OAB:12.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JAQUELINE DA SILVA ALBINO - OAB:5988, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA na qual há informação nos autos 

da liquidação das requisições de pequeno valor por intermédio das notas 

de ordens bancár ias nº  26201.0001.17.003537-8 e  n º 

26201.0001.17.004167-1 (fls. 254 e 257).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101171 Nr: 6266-56.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, JOSE 

FALEIROS GASTARDELO, MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

101171 §!+,h¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6266-56.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA e JOSE FALEIROS 

GASTARDELO e MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

CITANDO(A, S): Executados(as): Queiroz & Castardelo Ltda, CNPJ: 

04467094000164, brasileiro(a), Endereço: lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/09/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.078,30

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20105821, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária , digitei.

 Cáceres - MT, 18 de dezembro de 2017.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 145617 Nr: 3689-37.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, WEUDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

145617 §!/Y2¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3689-37.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA e KEILA CRISTINA DOS SANTOS e WEUDES DOS 

SANTOS

CITANDO(A, S): Executados(as): Keila Cristina dos Santos, Cpf: 

69991375104, Rg: 3517247 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante, E Executados(as): Kwa Alimentos Comércio Imp. Expo. e 

Representação Ltda, CNPJ: 04066952000169, brasileiro(a), E 

Executados(as): Weudes dos Santos, Cpf: 96572965104, Rg: 

34996457936893 DGPC GO Filiação: Miguel Fernandes dos Santos e 

Fatima Maria dos Santos, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, solteiro(a), 

gerente, Endereço: TODOS EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 43.084,40

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20121797, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 18 de dezembro de 2017.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 186950 Nr: 6324-83.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA RAQUEL RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Incabível a liberação de valores neste momento, porquanto imprescindível 

cumprir as disposições do Provimento n.º 11/2017 de 10/08/2017 – CM, de 

observância compulsória, referentes ao cálculo de retenções.

Em tempo, observo que não há contrato de honorários no processo que 

autorize o pagamento na forma requerida às fls. 70/71. Deste modo, fica 

facultado ao autor para proceder à juntada em 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007108-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE TORRES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007109-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAN JAIVONES DE NEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006648-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO SOUTO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

intimar da decisão retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007111-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002662-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007095-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002929-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA BORROMEU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

intimar do r. despacho retro

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007567-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARTINS DE PAULA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

intimar da r. sentença retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007096-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MARQUES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007097-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007098-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE BENEDITA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007088-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERSICHE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007112-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAYARA TORRES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011616-44.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO DOS PASSOS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ BENEDITO DE ASSUNCAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ LEITE PAESANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

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)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1003867-27.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOANA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, em correição. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais e tutela antecipada proposta por Joana da Cruz em face de 

Banco Bradesco S.A. Em síntese, a parte Requerente alega que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao 

SPC/SERASA constatou que a negativação foi feita pela Requerida, 

referente ao contrato nº 536148011000087, débito no valor de R$ 175,58 

(cento e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), do qual a 

Requerente desconhece a procedência, a origem, razão pela qual recorre 

ao judiciário. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Decido. Os 

fatos narrados na inicial, bem como, os documentos a ela acostados 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que, 

nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer 

tempo revogada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e 

determino à Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome 

da Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao contrato nº 536148011000087, débito no valor de R$ 175,58 

(cento e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), até decisão 

ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se a parte promovida por meio eletrônico, em conformidade 

com o Provimento nº 38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, 

c/c o art. 20, ambos da Lei nº 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja 

o vinculado junto ao DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os 

autos, no prazo de 05 dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa 

promovida ainda não seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação 

via carta com recebimento de AR. No mais, determino que se retire da 

pauta a audiência de tentativa de conciliação já designada, procedendo-se 

a novo agendamento para data mais próxima possível. Após, intimem-se 

as partes, inclusive o Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4623317 17021315212086800000004586319

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005228-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005229-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA APARECIDA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005800-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA APARECIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-14.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BENEDITO ANACLETO PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNO DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005941-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIL RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005942-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA COELHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005973-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO JUSTINIANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

manifeste o reclamante em 5 dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007424-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLEY SCAPINI OAB - RS89133 (ADVOGADO)

CARINE TOMAZ FREITAS OAB - SP325804 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: Proc. 1007424-85.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Trata-se 

de Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos com pedido de 

antecipação de tutela proposta por GRACE ALVES DA SILVA em face da 

reclamada OI S/A, consistindo o pedido de antecipação de tutela no 

imediato restabelecimento do serviço de internet conforme contratado. 

Aduz a autora, em síntese, que é titular do serviço OI Velox e que no dia 

06 de novembro de 2017 em decorrência de um raio que caiu na cidade de 

Cáceres, o modem de internet da autora queimou, ficando sem o serviço. 

Afirma que marcou/remarcou diversas vezes a visita de um técnico para 

reestabelecimento do serviço o que não ocorreu até a presente data, 

perfazendo 20 (vinte) dias sem o serviço contratado o que tem causado 

prejuízos financeiros uma vez que necessita do serviço de internet para o 

trabalho. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e determino a 

expedição de mandado à reclamada determinando que a mesma 

restabeleça o serviço de internet conforme contratado pela Reclamante, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 
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C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Designe-se data para realização de audiência para tentativa de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma 

legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de 

conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 27 de novembro de 2017. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10852477 17112717221323500000010698877

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCHINI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1007303-57.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LAURA FRANCESCHINI 

MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Antes de analisar o pedido objeto da petição de id. 

Num. 11172256, e inobstante este juízo já tenha recebido a inicial, faz-se 

necessário que preste melhores esclarecimentos para efeito de analisar 

acerca da presença das condições da ação: 1 - na inicial informa que é 

casada, e para balizar o pedido, fundamente apenas na renda pessoal, e 

omite a profissão e renda do cônjuge. Nesse caso, deverá emendar para 

esclarecer acerca dos respectivos rendimentos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção; 2 - pretende com a inicial que o Poder Público seja 

compelido à custear durante toda gravidez o medicamento ENOXAPARINA 

60 mg. Já na resposta apresentada pelo NAT foi informado no documento 

de id. Num. 10819419 - Pág. 3 a existência de outros fármacos 

anticoagulantes no SUS, sendo: ÁCIDO ACETILSALICILICO, HEPARINA 

SÓDICA e VARFARINA SÓDICA. Oportunizada manifestar, apenas reiterou 

o pedido inicial e não prestou nenhuma informação técnica para explicar 

se os medicamentos descritos são ou não compatíveis para suas 

necessidades. Assim, suspendo os efeitos da decisão inicial para que a 

Autora demonstre se os medicamentos disponibilizados pela rede pública 

são ou não compatíveis com o tratamento. 3 - Fica ainda suspensa a 

decisão até que este juízo decida acerca das preliminares arguidas na 

contestação de id. Num. 11185118 - Pág, especialmente por versarem 

sobre afetação em sede de recurso repetitivo e competência deste juízo. 

Para tanto, intime a parte autora para impugnar, querendo, no prazo legal. 

Intime-se. Caceres, 18 de dezembro de 2017. RICARDO ALEXANDRE 

RICIELLI SOBRINHO Juiz de Direito em Substituição Legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324

 Destarte, presentes os requisitos previstos no Art. 312 e 313 do Código 

de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial de fl. 379, 

com fulcro nos Arts. 310, 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA pleiteado pelo denunciado WANDERSON CESAR SILVA DO 

PRADO e mantenho sua prisão preventiva, nos termos da decisão que a 

decretou.No mais, certifique-se o Sr. Gestor acerca do total cumprimento 

da audiência de Instrução designada para o dia 10/01/2018. Ciência ao 

Ministério Público e à ilustre Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173683 Nr: 8979-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT, NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT

 Intimar a advogada do denunciado, Dra. Nuane Caroline Rodrigues, para 

que apresente memoriais finais nos autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227159 Nr: 12287-04.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO PULCINO, JEFFERSON 

AMORIM PULCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, KATTLEEN KÁRITAS OLIVEIRA 

BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, defiro o pleito de fls. 

98/103 e, com fulcro no Art. 5º, LXV, da Constituição Federal e art. 316 do 

CPP, RELAXO A PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JOÃO CLAUDIO 

PULCINO, brasileiro, nascido em 15/02/1979, filho de João Pulcino e Divina 

Maria de Jesus, e JEFFERSON AMORIM PULCINO, brasileiro, nascido em 

02/01/1998, filho de João Claudio Pulcino e Mariadina Amorim Da 

Cunha.Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta decisão como 

mandado e alvará de soltura, para colocar JOÃO CLAUDIO PULCINO e 

JEFFERSON AMORIM PULCINO, se por outro motivo não devam 

p e r m a n e c e r  p r e s o s . I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Cáceres, 14 de dezembro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 220298 Nr: 7440-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Antoniel Candido da Silva Filiação: Jones 

Candido da Silva e Maria Lurdes Silva, data de nascimento: 14/06/1981, 

brasileiro(a),

 Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Diante da cota ministerial retro, determino a citação via editalícia do 

acusado ANTONIEL CANDIDO DA SILVA nos moldes do art. 361 do Código 

de Processo Penal.

 Às providências.

Cumpra-se.
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Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218050 Nr: 5604-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DE ARRUDA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Laercio de Arruda Fialho, Cpf: 39650545115, Rg: 

0553192-6 SSP MT Filiação: Eufrasia Landivar Fialho e Joao de Arruda 

Fialho, data de nascimento: 13/06/1968, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Leite de Souza - 

Qd. 05 - Casa 07, Bairro: Cohab Nova, Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Diante da cota ministerial retro, determino a citação via editalícia do 

acusado LAERCIO DE ARRUDA FIALHO nos moldes do art. 361 do Código 

de Processo Penal.

 Às providências.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 220754 Nr: 7674-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7674-38.2017.811.0006 – Id. 220754

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

INTIMANDO: Vítima: Aline Gomes de Magalhães, Cpf: 04883182118, Rg: 

23648139 SSP MT Filiação: Benedito dos Santos Magalhães e Eva Gomes 

Neto, data de nascimento: 21/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, doméstica, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA ALINE GOMES DE MAGALHÃES, acima 

qualificada, de que foram REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS 

anteriormente deferidas em seu favor, conforme decisão abaixo 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. 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, , digitei.

Cáceres - MT, 18 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75411 Nr: 2120-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JÚNIOR SANTOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o reeducando teve sua prisão 

decretada ante o fato de que não foi encontrado para dar início ao 

cumprimento de sua pena, conforme decisão de fls. 339/340, tendo o 

mesmo sido recolhido em data 28/11/2017, e aportado os autos neste 

Gabinete nesta data, razão pela qual suspendo a prisão do mesmo.

Isso posto, suspendo cautelarmente a prisão decretada, servindo cópia da 

presente como carta precatória e alvará de soltura em favor de Alexandre 

Júnior Santos Lourenço, se por al, o mesmo não estiver preso, ficando 

condicionado sua soltura a indicação de seu atual endereço.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159925 Nr: 7697-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL RODRIGUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Devanil Rodrigues de Campos, se por outro 

motivo não estiver preso. Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defesa do apenado.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 158941 Nr: 6676-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VERDECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 
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pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Na sequencia, encaminhem-se à 

Procuradoria da Fazenda Pública Estadual cópia integral do presente feito, 

para fins de eventual execução da pena de multa.Sirva cópia da presente 

como mandado de intimação e alvará de soltura em favor de Roberto 

Carlos Verdecio, se por outro motivo não estiver preso.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se 

e Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-63.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BELON SILVA (AUTOR)

JOSE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECINDO PEDRO DA SILVA (RÉU)

LUCINEIA RODRIGUES PRADO DA SILVA (RÉU)

LEIZIANE PRADO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES PARA que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Processo: 

1000140-63.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 275.684,79; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: JOSE 

RIBEIRO DA SILVA, VERA LUCIA BELON SILVA Parte Ré: RÉU: LECINDO 

PEDRO DA SILVA, LUCINEIA RODRIGUES PRADO DA SILVA, LEIZIANE 

PRADO DA SILVA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000690-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do autor para que fique 

ciente da certidão abaixo transcrita e se manifeste no prazo de 5 

dias.certidão:Certifico que o Mandado de Citação/Busca de Apreensão foi 

juntado aos autos na data de 01/12/2017, ao id nº 10938584, porém até a 

presente data o requerido não apresentou contestação. Processo: 

1000690-24.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 46.371,99; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: ELIAS JOSE LEAL 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 956-77.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira, Comércio de 

Combustíveis Junior Ltda, Flávia Cristina Borges Casetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 808/808verso.

Intimem-se as partes credoras para juntar aos autos a planilha atualizada 

dos créditos. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Aportando as planilhas, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22630 Nr: 1261-66.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Alves França, Gilmar Ferreira Mendes, Francisco 

Ferreira Mendes Júnior, Maria Conceição Mendes França, Samantha 

Ribeiro Meyer Pflug

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:MT 5925, 

Flávio José Bertin - OAB:11986, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 646/648), interposto contra a 

decisão de fls. 642/643, afirmando haver contradição na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão/contradição ou dúvida a ser suprida, uma vez que a 

sentença de transação homologada foi clara ao definir prazo estipulado 

pelos próprios litigantes para realização do Georeferencimento, estando a 

sentença transitada em julgado desde o dia 11/09/2014 (fl. 610); ou seja, o 

prazo estabelecido pelas próprias partes em acordo, já foi ultrapassado 

há muito tempo.

Contudo, sabedor da complexidade do procedimento para realização do 

Georeferencimento, entendo, por questão de bom senso, que deva ser 

acolhido o pedido de fls. 646/648, apenas para conceder o prazo 

solicitado de 60 (sessenta) dias, não se falando em omissão ou 

contrariedade.

Por derradeiro, registro que o comparecimento espontâneo da parte 

embargante solicitando prazo maior para o cumprimento do julgado, 

dispensa a intimação pessoal prevista no § 4º, do art. 513, do CPC/2015.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES.

CONCEDO ao embargante o prazo de 60 (sessenta) dias para realização 

do Georeferencimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100911 Nr: 1879-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Teixeira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

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).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121969 Nr: 4096-70.2017.811.0005

 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: Ailton Ferdinando

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Campos Dias Payão - 

OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora acerca do pagamento das custas iniciais. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Aportando o pagamento, intimem-se as partes acerca da distribuição do 

feito.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 60-78.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Vargas Gindri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Viviane Martins de Santana - OAB:10.493-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 4027-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria 

Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar o extrato da matrícula sob nº 458.

Aportando as matrículas devidamente atualizadas e, sendo o imóvel de 

propriedade dos devedores, proceda-se com a penhora e avaliação dos 

bens imóvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e 

intime-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86176 Nr: 1715-65.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cândido, Genezio Gomes dos Santos, 

Neri Terezinha Granzotto Santos

 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:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109303 Nr: 2244-45.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Francisco Bazana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, devido a prescrição do título, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do NCPC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2°, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96859 Nr: 74-37.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kely Cristina Magalhães de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.G. de Oliveira Zalen & Cia Ltda ME-Zalen 

Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 
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encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106610 Nr: 1022-42.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oduvaldo Cruz Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento à decisão de fl. 50.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121841 Nr: 4020-46.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Franki Aires dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

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

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Vistos etc.

De início, ante as provas produzidas e, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015, DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante.

Intime-se a parte embargada para impugnar no prazo legal, SE 

TEMPESTIVA

Se intempestiva, certifique-se vindo-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 4038-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

De início, ante as provas produzidas e, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015, DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante.

Intime-se a parte embargada para impugnar no prazo legal, SE 

TEMPESTIVA

Se intempestiva, certifique-se vindo-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL ALISTAMENTO PROVISÓRIO DE JURADOS PARA O ANO DE 

20187

O Excelentíssimo Senhor Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de 

Direito da SEGUNDA VARA CÍVEL E Criminal e Presidente do Egrégio 

Tribunal Popular Do Júri Desta Comarca De Diamantino - Estado De Mato 

Grosso, Na Forma Da Lei, Etc.....

Faz saber a todos quanto interessar possa que em cumprimento ao artigo 

439, § único e 440, do Código de Processo Penal, que os cidadãos abaixo 

relacionados foram alistados provisoriamente para servirem como 

membros do corpo de Jurados do Egrégio Conselho de Sentença do 

Tribunal do Júri desta Comarca de Diamantino – Estado de Mato Grosso, 

nas sessões periódicasdurante o ano de 2017.

NOME PROFISSÃO

Adão Agripino dos Santos - bancário

Ademilson Ferreira da Silva – Educador Físico

Adilson Almeida do Nascimento – eletricista

Adirson Divino – empresário

Adriana Ines França de Bona – Novo Diamantino

Adriana Prass – Comerciante

Adriane Santana – professora

Avelino Cleiton Coelho Bezerra – func. público

Agda Fernanda Rocha – Professora

Alcides Santana – eletricista

Anne Caroline da Luz – Farmácia Manipulação

Antunino de Souza – funcionário prefeitura

Brendo Delapiane – funcionário JBS

Cibele Barros – secretaria

Cezar Augusto Spindola dos Santos – professor

Damásio Barros – Cabelereiro

Daniel Conegudes – acadêmico

Daniel Wilian Pivatto – garçon

Delenir Queiroz – Zeca

Douglas Lupatini – comerciante

Elias Filho – Premium

Evanio Douglas Dallagnol - comerciante

Elis Regina Egydio – educadora física

Elza Lima Pereira Da Silva – Professora

Fabieli Padilha Brunner – comerciante

Fabio Lourenço – clinica fisioterapia

Fabricio Silva Barbosa –

Fatima Rupulo – do lar

Felipe Vitorassi Cardoso – Bohêmios

Fernanda Sontag – veterinária bicho mania

Geraldo Magela Fernades Alves – Fid Diretor

Giselda Gomes Freitas - arquiteta

Giovanni Vanni Biliato – Enfermagem

Giovanni Vattos – acadêmico

Gustavo Dobre – acadêmico

Helena Barbosa da Costa – Professora

Heliara Furlan – nutricionista

Hildegundes HD Silva – contador

Irdes Inácio Arruda – func. Público

Ildetonio Antonio Cavalcante - autonomo

Iva Rodrigues – comerciante

Jacqueline Santos – Manicure

Jaqueline Escarabelo - academica

Jessica Szimanski – promoção social

Jessimari da Silva Cruz – func. Clanel

Jeffersione Magalhaes de S. Siqueira – comerciante

Joanina Nascimento de Souza -professora

João Pedro de Lima – funcionário prefeitura

Joice Pinheiro – Fundação cultural

José Dias da Silva – Funcionario BB

Josiane Antune Silva – acadêmica, Justiça Eleitoral

Josiane Pedrini – do lar
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Juscelio Valerio dos Santos - mototaxista

Jucimara Meira – professora serra azul

Julio Dalepiane – bancario

Jurema Nunes Miranda – professora

Karina Caponi Fredigo – estudante CTG

Kassio Faria Silva – câmara

Katia Silene Alves Tito – Professora

Kelen Simonini Molina – Professora Serra Azul

Kelly Zangerolli – Do lar

Kesye Lorien Substil – educadora fisico

Laura Dias de Barros Neta – Professora

Leandra Silva – acadêmica

Leonildo José Pereira da Costa - comerciante

Leila Rosa da Silva, servidora pública municipal;

Luciana Merisio – do lar

Lucio Manoel de Campos – professor

Lucinda Mesquita – professora

Luiz Carlos Mesquita – Hotel Imperial comerciante

Luzia Olga Barczyszyn – novo diamantino

Maiza Lachman – funcionária prefeitura

Manoelino Morais da Costa – guarda Cecitec

Maria Laura Costa e Silva – do lar

Marcela Ferdinando – estudante centro balalaica

Márcia Santos – Professora Castorina

Maciel do Nascimento de Jesus – func. Moveis Gazin

Marco Aurelio Angeli – polo centro

Maria Conceição Martins – professora APAE

Maria Pego – Professora Educação física

Mariane Vitória Faria – Novo Diamantino

Maricélia Arruda – TRT

Marina Mantelli – Professora Escola Nilce

Marlene Rodrigues Silva – do lar

Marli Carris Riediger – comerciante

Maykon Siqueira – comerciante, arroz amelia

Neuziele Gomes – Coisa Tal

Nice Moraes Costa – prefeitura

Niedson Jose Vanni – comerciante

Nilza Torres Pereira – comerciante

Norli Fogaça - comerciante

Odicreisson Ferreira – func. C-Vale

Pedro de Oliveira Filho – Comerciante

Rafael Felipe Rodrigues – eng. Agronomo

Reginaldo Barros Leite – comerciante

Richard Tataira Machado – vendedor

Rubia Brambati – func. Agroamazonia

Sara Quirino – do lar

Silene Nogueira – Polo centro

Silvio Piran – radialista

Sonio Aramis dos Santos Blauth – eng. agronomo

Susana Santos – Comerciante

Vanessa Paula Gobato Borges – func. Beb Fest

Valdeli Ascari – professora

Wilson Pinheiro – promotor de ventos

Todos brasileiros, maiores, capazes e residentes nesta Comarca.E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos Jurados, 

mandou o MM. Juiz Presidente que se expedisse o presente Edital o qual 

será publicado na forma da lei e afixado no átrio deste fórum.

OBSERVAÇÃO: De acordo com o Art. 439, § único, do Código de 

Processo Penal, qualquer pessoa do povo, no prazo de 20 (vinte) dias, 

poderá apresentar em Juízo as reclamações convenientes à alteração da 

presente lista provisória, até a publicação definitiva, no final de janeiro, 

com recurso, para superior instância, sem efeito suspensivo.

Dado e passado nesta cidade de Diamantino-MT, aos 14 dias do mês de 

novembro de 2017. Eu,(Elieth Ferreira da Silva), Gestora Judiciária, digitei, 

conferi.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 2355-68.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do 

Acusado para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC, vez que efetuou a carga rápida em 

11/12/2017.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107025 Nr: 1199-06.2016.811.0005

 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: AASO, MAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado da parte 

requerida para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 1743-38.2009.811.0005

 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: Laura Cristina Vasques Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nizio Rodrigues Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Leticia Dias da Silva - 

OAB:8034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 3263-33.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Juciana Silva França, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Gomes S. Filho - 

OAB:12.036

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do 

Acusado para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83807 Nr: 2900-75.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Martelo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88134 Nr: 416-19.2013.811.0005

 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: Claudio Matias Panizza, José Almir Adena, Adilson João 

Adena, Daniel Adena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Valentini Adena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado da 

Inventariante para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 7009 Nr: 346-37.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S/A- Bemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Clecino do Amaral, Herval Alves 

D'Afonseca, BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiane Olieira Corbelino - 

OAB:1.035-MT, Gabriel Cavalcanti Silva Corbelino - OAB:22668/O, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, José Ricardo Costa Marques 

Corbelino - OAB:5.486-MT, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado da parte 

requerida para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92156 Nr: 664-48.2014.811.0005

 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: L.L.A . Construtora Prestadora de Serviços Ltda, Odil 

Manoel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Adair José 

Alves Moreira, Vailde Luciana de Oliveira, Secretaria de Receita e Controle 

do Município de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94010 Nr: 1845-84.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kroling e Oliveira Advogados Associados, Indianara 

Conti Kroling, Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) da 

parte requerida para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110387 Nr: 2825-60.2016.811.0005

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mendes, Josenil Costa Lube, Haron 

Alvares, Empresa Diamantinense de Comunicação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do 

requerido para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – 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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44881 Nr: 1540-42.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitório Muriana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Moreno Sanches Júnior - 

OAB:4759, Moema Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto 

Mendes Silva - OAB:6.593, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - 

OAB:11.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora , para 

que informe nos autos o numero da conta para transferência dos valores 

da RPV dos honorários advocatícios de fls. 153, com a finalidade de 

expedição de Alvará de Autorização.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 4062-95.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Abelha Neto, Edilson Zielinski, Edson 

Krustsch Sadavil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rogério Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7.030/MT, Fernando Mello - OAB:58376-RS

 INTIMO O Defensor do Acusado Edson Krustsch Sadavil para, nos termos 

do artigo 396-A do CPP, apresentar Resposta a Acusação, no prazo de 10 

(dez) dias.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010560-08.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I - Libere-se o 

valor incontroverso à parte exequente, mediante alvará de levantamento. II 

- Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o cálculo do valor 

que entende devido, vez que tal providência cabe ao interessado e não a 

contadoria. III - Após, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento no prazo legal, se for o caso. IV - Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010460-53.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PASCOAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010460-53.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: DISNEI ROBERTO DE ALENCAR 

EXECUTADO: JUAREZ PASCOAL Vistos, etc. Considerando que o 

bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-31.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010175-31.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: SILVANA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA 

Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, 

intime-se a parte exequente para que manifeste-se indicando bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino,14 de dezembro de 2017 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ALVES DA GRACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI TATIANE DE MATOS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000992-53.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: EUCLIDES ALVES DA GRACA 

EXECUTADO: KELI TATIANE DE MATOS CORREA Vistos, etc. 
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Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 14 de dezembro de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-19.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO OAB - MT20745/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMARA REGINA SILVA NACHIBAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010514-19.2016.8.11.0005 REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: NEUMARA REGINA SILVA NACHIBAL Vistos. 1 - 

Designo audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 2018 às 

14h00min, que se realizará no gabinete da 5° vara e dirigida por este 

magistrado. 2 – Intimem-se as partes através de seus patronos, a fim de 

que compareçam à audiência designada. Cumpra-se. Diamantino,14 de 

dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001153-63.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando os autos, observo que a parte 

reclamante juntou comprovante de residência em nome de terceiro, 

inviável, da forma como se encontra, a comprovar a residência da parte 

autora nesta comarca. A comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo e para evitar 

qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. Revela-se 

ainda mais importante tal providência pois as faturas enviadas pela ré 

foram emitidas para endereço diverso do apontado na inicial, bem assim 

por constar no site do SPC o domicílio do autor como sendo a Cidade de 

Cuiabá-MT. Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 

10 dias, sob pena de inépcia da inicial, o devido comprovante de 

residência em seu nome, tais como: contas de água, energia e telefone. 

Caso a conta esteja em nome do cônjuge ou companheiro a parte 

reclamante deve apresentar, em conjunto, a certidão de casamento ou 

declaração de união estável com firma reconhecida em cartório. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010770-69.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ARRUDA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA REGINA WARMLING AMARO (EXECUTADO)

NIVALDO PEREIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010770-69.2010.8.11.0005 EXEQUENTE: SEBASTIANA ARRUDA DA 

CRUZ EXECUTADO: SIMARA REGINA WARMLING AMARO, NIVALDO 

PEREIRA RAMOS Vistos, etc. I - Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste quanto à Carta Precatória devolvida, indicando o atual endereço 

da parte executada e requerendo o que dê direito no prazo de 05 dias. II - 

Cumpra-se. Diamantino, 06 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAMOS BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000749-12.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: LUIZ RAMOS BUENO Vistos. Considerando a ocorrência de 

transação nos autos e a necessidade de verificar a legitimidade ativa para 

homologar a composição, DETERMINO a intimação da parte reclamante, 

através de seus advogados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove nos autos o seu enquadramento na qualidade de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito, nos termos do 485, inciso VI, do CPC. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo sem o cumprimento, fato que deverá 

ser certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos para 

sentença. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-54.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011536-54.2012.8.11.0005 REQUERENTE: AVELINO CLEITON COELHO 

BEZERRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 
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conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-68.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010265-68.2016.8.11.0005 REQUERENTE: JONAS MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, 

conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu 

advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica 

ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, 

tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 

do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010991-81.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DAMIANA SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010991-81.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: CELIA DAMIANA SOUZA SILVA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 1 – Em razão da 

penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a 

parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 - Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012246-74.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANEVAIL ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012246-74.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ANEVAIL ARAUJO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 1 – Em 

razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência 

de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 
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ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001126-80.2017.8.11.0005 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA 

BRITO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. O autor ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no 

valor de R$ 59,96 (cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), 

pugnando a declaração de inexistência de débito e o deferimento de 

danos morais em decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito, conforme extrato coligido no id. 9731363, p. 1. Por 

sua vez, a ré se manifestou pela improcedência da ação, vez que a houve 

exercício regular do direito (id. 55573 96). Inicialmente, esclareço que não 

é o caso de aplicação da súmula nº. 385, do STJ, pois este entendimento 

aplica-se caso haja alguma anotação preexistente nos órgãos de proteção 

ao crédito, situação que não é o caso dos autos, O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade da 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 do contrato de empréstimo que 

originou o débito inscrição do SERASA/SPC em nome do autor, conforme 

se vislumbra do id. 10379136, p. 1/2, que especificava corretamente o 

nome e CPF do deste, sendo que a dívida coincide com àquela inscrita no 

rol de maus pagadores pois tinha o contrato o valor total a quantia de R$ 

466,05, com pagamento em 12 parcelas de R$ 59,96 (cinquenta e nove 

reais e noventa e seis centavos), que não foi totalmente adimplido. 

Pontue-se que ao analisar o contrato devidamente assinado pela parte 

requerente é possível inferir a olho nu a semelhança da assinatura aposta 

no contrato com os documentos pessoais e procuração, como bem 

demonstrou a parte ré (id. 10379131, p.6). Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela parte autora, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. 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 

prevista no artigo 81 do CPC. Neste sentido é a jurisprudência deste do 

Tribunal de Justiça desse Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 155248920168110003/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 10.07.2017, Publicado no DJE em 10.07.2017. Consigno, por 

fim, que o Judiciário está abarrotado de processos, e ação como esta 

impede todos prestadores de serviço à sociedade, agilizem o andamento 

das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido seu direito e que 

buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foram 

possíveis de 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 este juízo não pode tolerar. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o pedido formulado a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

correspondente à 3% do valor corrigido da causa a ser revertido em favor 

da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55, 

Parágrafo Único, Ida Lei n. 9.099/95 - a reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 20, § 4o. do Código de Processo Civil. Indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino-MT, 14 de 

dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino-MT, 14 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001012-44.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANTONIO SOARES SANTANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem devaneios 

desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente questão 

mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato acostado no 

id. 10126637 é ou não da parte reclamante, situação esta que passa 

necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, até porque se 

trata do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. 

Importante notar que se trata de caso, no mínimo, curioso, pois houve 

pagamento de diversas faturas na vigência do contrato debatido nos 

autos, conforme se extrai do id. 10126644, p. 8/9, este mesmo contrato 

menciona com exatidão os dados pessoais do autor e, ainda, a cópia do 

documento pessoal do autor apresentado no ato negociação diverge com 

àquele apresentado pelo autor na petição inicial. Como se não fosse o 

suficiente, há inconsistência de assinaturas do autor não só em relação 

ao contrato, mas igualmente nas declarações, procuração e termo de 

audiência de conciliação. Portanto, considerando que é dever deste juízo 

prevenir atos fraudatórios que atentem contra a dignidade da justiça e que 

o caso em apreço exige prova pericial para ser julgado com um melhor 

grau de certeza quanto aos fatos, este feito não se encontra inserido na 

competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de menor 

complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa.” (TJMT. RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012”.) Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, 

inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 14 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MARQUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000892-98.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JULIETA MARQUES DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO 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, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte autora ajuizou esta ação 

declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 149,62 (cento e 

quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), pugnando pelo 

deferimento de danos morais em decorrência da suposta inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato coligido no 

id. 9094858, p. 2. Por sua vez, a ré alega a legitimidade do débito e 

requereu o deferimento de pedido contraposto e improcedência da ação 

(id. 9908441). 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 prints do sistema que denotam a existência da conta 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito de nº. 2130652447, contendo a 

identidade do nome, CPF da autora, inclusive tendo ocorrido o pagamento 

de faturas durante o ano de 2013, 2014 e 2015 (id. 9908441, p. 13), 

afastando-se, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição 

do nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, 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$ 140,62 (cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos). 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$ 140,62 (cento e quarenta reais e 

sessenta e dois centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão. 

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade à parte autora. Inexistindo 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/MT, em 14 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-11.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010327-11.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ALEX DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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 artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Diante da inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. O 
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autor sustenta que foi possuía relação jurídica com a ré, no entanto, foi 

cobrado indevidamente após o cancelamento dos serviços da Sky, tendo 

sido o seu nome negativado no SPC/SERASA em função da dívida, razão 

pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito e danos morais. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade da 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, apesar de informar que não 

existiria o protocolo de atendimento informado pelo autor (id. 9165403) 

demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o nome da 

parte autora em razão da suposta dívida. Embora tenha a ré apresentado 

telas sistêmicas do cadastro do consumidor, esta não provou a efetiva 

contratação de duas assinaturas pelo promovente, tampouco a utilização 

da TV por assinatura e/ou histórico de pagamento desta assinatura que o 

autor impugna a contratação. 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, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 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. Em 

verdade, ressai a verossimilhança das alegações formuladas pelo autor 

ante o estorno do débito da Sky Brasil Serviços Ltda no valor de R$ 

101,22 (id. 3998421, p.2) e a inscrição realizada por esta empresa, com o 

mesmo valor e data de vencimento nos órgãos de proteção ao crédito (id. 

3998431, p.2), já que se houve o estorno do valor é porque a quantia não 

deveria ser cobrada, presumindo-se a veracidade da alegação do autor 

que pediu o cancelamento do plano, porém foi cobrado indevidamente. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é 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, decorrente da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de 

proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e 

setenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.370,00 a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, 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.C. Diamantino-MT, 14 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 14 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000774-25.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DISNEI ROBERTO DE 

ALENCAR REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. 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. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em 

síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívidas inexistentes lançadas pela reclamada nos valores 

de R$ 19,47 (dezenove reais e quarenta e sete centavos), R$ 243,90 

(duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos) e 143,75 (cento e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual pleiteia 

a declaração de inexistência de débitos e danos morais (id. 8276010, p.2). 

A tutela de urgência que visava a exclusão do nome do autor dos órgãos 

protetivos de crédito foi deferida no id. 8280929. Por sua vez, em defesa, 

a reclamada alega a legitimidade do débito pois o autor teria autorizado o 

pagamento em conta corrente para pagamento de despesas e pedágio 

eletrônico do veículo de placa nº. Ayp 7225 em 02.02.2015 e pugna pela 

improcedência da ação (id. 5390588). De início, acolho o pedido da 

requerido de retificação do polo passivo, de modo que deve ser mantida a 

seguinte razão social como promovida: “CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE 

MEIOS DE PAGAMENTO LTDA”. A inversão do ônus da prova é 

desnecessária, vez que os elementos de prova coligidos aos autos são 

suficientes para apreciar a demanda. A reclamada argumentou que foi a 

filha do autor que contraiu os débitos que originaram as restrições nos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo demonstrado o cadastro realizado e 

registro de contato do autor por telefone em 26.04.2017 argumentando 

que não teria autorizado a sua descendente a contratar os serviços (id. 

9142899, p.1). Partindo desse contexto, observo que o autor ingressou 

com esta ação alterando a verdade dos fatos, pois inicialmente disse que 

jamais contratou com a reclamada, não sabendo informar a origem dos 

débitos, já em impugnação confirmou que os débitos foram contraídos por 

sua filha (id. 10534631, p.2), logo, restou evidente o descuido do autor 

com seus dados pessoais e bancários, situação que causou prejuízos à 

empresa ré pela inadimplência dos débitos. Tenho, assim, que as 

inscrições do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito referente aos débitos nos valores de R$ 19,47 (dezenove reais e 

quarenta e sete centavos), R$ 243,90 (duzentos e quarenta e três reais e 

noventa centavos) e 143,75 (cento e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) são devidas por culpa exclusiva do promovente, já que 

disponibilizou todos os dados necessários para a contratação à sua filha, 

sendo que os serviços pactuados foram efetivamente utilizados, como fez 

prova a ré. Assim sendo, não vislumbro verossimilhança nas alegações 

do autor, de forma que improcede a pretensão inicial. Diante do exposto, 

revogo a tutela de urgência deferida no id. 8280929 e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487. 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. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 14 de dezembro 

de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Diamantino/MT, 14 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000752-64.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VALDIVINO OSVALDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Em sua inicial, a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente 

lançada pela reclamada (id. 8212786, p. 4/5), razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada alega em resumo que os valores são devidos e inadimplidos 

decorrente da contratação de empréstimo, fato que ensejou a inscrição do 

nome da reclamante no serviço de proteção ao crédito. Diante da ausência 

de preliminares, passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada (id. 9605578, p. 3/4), esta apresentou somente prints do 

sistema interno apontando a ocorrência de um empréstimo no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) em nome do autor, sem qualquer outro 

elemento de prova que atestasse a regular contratação do suposto 

empréstimo, tais como contrato assinado, termo de adesão, gravações 

telefônicas, entre outras provas, não havendo sequer coincidência do 

valor da dívida com restrição com o suposto empréstimo contratado. Por 

se tratar de fato negativo – inexistência de relação jurídica – não há como 

exigir da parte promovente, pela evidente impossibilidade material, a 

comprovação de que jamais travou relação comercial com a instituição 

financeira, competindo a esta a demonstração da regular contratação de 

seus serviços. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar a 

relação subjacente e, via de consequência, que a inscrição estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela 

parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. Em resumo: a 

requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 

Partindo desse contexto, observo que as inscrições do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito realizadas em 10.12.2015 

referentes às dívidas nos valores de R$150,35 (cento e cinquenta reais e 

trinta e cinco centavos) e R$ 317,31 (trezentos e dezessete reais e trinta 

e um centavos) são indevidas indevida, portanto, a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes é a 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 pela reclamante. 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, decorrente da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de 

proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e 

setenta reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutidos nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00, a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso, 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.C. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000896-38.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DANIEL SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. 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. 

A priori, rejeito a preliminar suscitada pela ré de inépcia da inicial, pois a 

argumentação utilizada para sustentar tal matéria diz respeito à própria 

responsabilidade ou não da promovida, que se confunde com o mérito. 

Embora alegue o autor o desconhecimento de débito contraído com a ré, a 

reclamada comprovou ser cessionária de direitos de operações e outras 

avenças do Banco do Brasil, conforme diversos documentos juntados nos 

autos (id. 9746587), onde consta expressamente que foram cedidos ao 

cessionário, ora reclamada, os créditos decorrentes de operação/contrato 

firmado junto a autora. Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima 

origem do débito negativado no valor de R$ 672,27 (seiscentos e setenta e 

dois reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato nº 5055581, que 

guarda relação exata como a anotação negativa do CPF do autor nos 
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órgãos de proteção ao crédito (id 9746597, pág. 9 e id. 9102477, pág. 8), 

sendo que a parte reclamante não fez prova de haver quitado a dívida, 

quer ao credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). 

Importante pontuar que os documentos apresentados pelo autor sequer 

foram objeto de impugnação pelo promovente. Portanto, o lançamento de 

seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento 

do débito, foi realizado pela reclamada em exercício regular de direito. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT23869/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001127-65.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JEAN DANIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 por dívida inexistente e sem notificação prévia, 

pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e danos 

morais. Diante da inexistência de preliminares, 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 da parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos o contrato, atendimento telefônico ou documento 

assinado pela parte reclamante apontando a referida contratação dos 

débitos discutidos, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às 

alegações da reclamada esta não apresentou nenhuma justificativa para 

retirar a validade das alegações da reclamante, sendo que as faturas 

juntadas nos autos (id 11001167) foram enviadas para endereço diverso 

daquele que consta como sendo o do autor na peça inicial, não tendo 

acostado qualquer prova que demonstrasse a existência e exigibilidade da 

dívida. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano moral, este é 

improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo o autor possuí 

diversas negativações preexistentes no SPC, conforme segue: * CREDOR: 

TALENTHUS FOTO E VIDEO ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT DATA 

VENCIMENTO: 15/08/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 816 VALOR: 

156,67 DATA INCLUSAO: 10/09/2015 * CREDOR: RESGATE E 

SALVAMENTO ENT.ORIGEM: CDL - RECIFE / PE DATA VENCIMENTO: 

10/01/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 371540/251512 VALOR: 

354,00 DATA INCLUSAO: 09/09/2015 * CREDOR: MAGAZINE VITORIA 

ENT.ORIGEM: CDL - VARZEA GRANDE / MT DATA VENCIMENTO: 

09/04/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 8959 - NOBRES VALOR: 

208,32 DATA INCLUSAO: 31/08/2015 * CREDOR: TALENTHUS FOTO E 

VIDEO ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT DATA VENCIMENTO: 

15/07/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 816 VALOR: 156,66 DATA 

INCLUSAO: 03/08/2015 * CREDOR: TALENTHUS FOTO E VIDEO 

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT DATA VENCIMENTO: 15/06/2015 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 816 VALOR: 156,67 DATA INCLUSAO: 

05/07/2015 E, assim sendo, não havendo notícia de discussão judicial 

destes débitos e que o débito debatido nos autos tem como data de 

inclusão 16.10.2015 nos órgãos protetivos, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000506-68.2017.8.11.0005 REQUERENTE: NILDES RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. O caso foi regularmente instruído de 

forma que se encontra apto para julgamento. Diante da inexistência de 

preliminares, passo a julgar o mérito. Inicialmente, acolho o pedido da ré 

para que seja retificado o polo passivo, devendo constar “SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA LTDA”, considerando a existência de incorporação 

demonstrada nos autos. A parte autora sustenta que foi possuía relação 

jurídica com a ré, no entanto, foi cobrada em duplicidade nas faturas de 

cartão de credito, sendo que apenas fez uma assinatura e não duas, 

razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito, repetição 

de indébito e danos morais. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Embora tenha a ré apresentado telas 

sistêmicas do cadastro da consumidora, aquela não provou a efetiva 

contratação de duas assinaturas pela promovente, tampouco a utilização 

da TV por assinatura na modalidade “dois pontos”. 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, face a hipossuficiência técnica do 

consumidor. 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 cobrados 

em duplicidade de são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Em verdade, ressai a 

verossimilhança das alegações formuladas pela autora de que foi cobrada 

em diversos meses por dois serviços pela ré, conforme os extratos de 

fatura de cartão de crédito coligidos no id. 6115925, p. 1/4, bem assim pelo 

fato de que em audiência de instrução a requerida sequer apresentou 

testemunhas e/ou trouxe preposto com conhecimento dos fatos, elemento 

indicativo da veracidade da matéria fática aduzida pela parte promovente. 

Partindo desse contexto, observo que as cobranças realizadas pela ré 

nos meses de junho, julho, agosto e setembro, no valor de R$ 35,90 (trinta 

e cinco reais e noventa centavos), não foram legítimas, 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 pela parte reclamante 

ensejando a repetição em dobro destes valores. 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, 

considerando que não houve a restrição do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, mas cobranças efetivadas em cartão de crédito, a 

quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Por fim, rejeito 

parcialmente a pretensão da parte autora no que tange ao pedido de 

danos materiais, vez que somente foram comprovadas as cobranças no 

cartão de crédito da promovente nos meses de junho, julho, agosto e 

setembro do ano de 2016, no valor de R$ 35,90 (trinta e cinco reais e 

noventa centavos), devendo somente tal período ser indenizado (id. 

6115925, p. 1/4). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente os débitos 

cobrados pela ré nos meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 

2016; b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores 

cobrados nos meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 2016, 

com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido juros legais de 1% a contar da citação; e, c) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, 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.C. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000934-50.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ALUISIO JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. 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 por dívida inexistente após o cancelamento dos 

serviços da ré e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de 

endereço válido, eis que basta a consulta ao documento pessoal do autor 

para inferir que o comprovante de residência encontra-se em nome do 

genitor, presumindo-se que reside na presença deste até prova em 

contrário. De igual forma, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração demonstrando que a parte goza da 

possibilidade de arcar com as custas judiciarias, o que não foi feito, e 

segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e 

honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. 

Analisadas as questões preliminares, 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 da parte reclamada comprovar 

a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até 

na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que 

caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos 

o contrato, atendimento telefônico ou documento assinado pela parte 

reclamante apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o 

que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da reclamada 

esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das 

alegações da parte reclamante de que cancelou o serviço contratado, mas 

continuou a receber cobranças que culminaram na inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos, não tendo comprovado situação contrária a 
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narrativa do autor na peça exordial. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida objeto da ação. No 

entanto, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme consulta deste juízo o autor anotação preexistente no SPC e 

outras bases, conforme segue: * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: 

CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 24/10/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 5516 VALOR: 406,92 DATA INCLUSAO: 07/12/2014 E, assim 

sendo, não havendo notícia de discussão judicial deste débito e que o 

débito debatido nos autos tem como data de inclusão 07.01.2016 nos 

órgãos protetivos, não se mostra cabível a indenização por danos morais 

no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. A 

jurisprudência possui igual orientação: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AQUEME MANTOVANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

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 Numero do Processo: 

1000895-53.2017.8.11.0005 REQUERENTE: AQUEME MANTOVANI ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 

355, II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Cuida-se de ação de indenização por danos morais por inclusão indevida 

do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, conforme contrato 

anexado aos autos (id. 9102475, p. 2). Analisando os autos, verifico que a 

reclamada, embora tenha comparecido na audiência conciliatória, não 

apresentou defesa (id. 10151244, p.1), razão pela qual decreto a sua 

revelia, presumindo a veracidade da matéria fática narrada pela parte 

autora, nos moldes do artigo 344, do CPC. No entanto, reduzo a pretensão 

por danos morais, conforme fundamentação que segue: 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, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais). Dessa forma, 

diante da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, 

bem como da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que 

coloque em dúvida o direito da autora, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.370,00 a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta 

forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a 

teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, 

nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. 

Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001201-22.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARINALVA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A 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. 
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De início, afasto a preliminar suscitada pela requerida de incompetência 

deste juízo para apreciar aos autos por necessidade de perícia, eis que tal 

prova técnica é desnecessária, sendo possível apreciar a ação de acordo 

com os elementos de prova acostados nos autos. 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 probatório. Pois bem. A reclamante 

sustenta que teve seu nome negativado em virtude de dívida junto à 

Requerida. Informa, entretanto, que a cobrança é indevida, eis que não 

contratou os serviços cobrados. Assim, afirma que a inscrição indevida 

lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a correspondente 

indenização. Da análise das provas firmo convicção pela improcedência 

dos pedidos, pois observo que a reclamada demonstrou a contratação 

dos serviços que originaram a dívida e consequente inscrição do nome da 

parte autora junto aos órgãos restritivos apesar de narrar na peça inicial a 

promovente que " não realizou compras, não adquiriu produtos pela 

internet, muito menos contratou os serviços da empresa reclamada, não 

possui qualquer relação jurídica”. Isso porque a reclamada juntou prints do 

sistema interno que constam os dados da requerida, sendo confirmada a 

existência da contratação de serviços para o terminal (65)33361216 

através de contato telefônico com a autora e esta informou ter residido em 

dois endereços e ter usufruído dos serviços da ré, conforme gravação 

telefônica apresentada no id. 10658298, restando claro a alteração da 

verdade dos fatos pela autora que dizia jamais ter havido qualquer 

contratação com a ré. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que 

ocorreu inadimplemento de fatura que originou a restrição do nome da 

autora no rol dos maus pagadores de forma legítima, afastando a 

possibilidade de responsabilização da ré. 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. 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. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Desta forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após 

o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.I.C. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000739-65.2017.8.11.0005 REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 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. 

Ademais, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma 

vez que os documentos juntados no processo são suficientes para uma 

decisão segura sobre a causa. Pois bem. 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 autora que teve o seu nome protestado indevidamente após regular 

pagamento de parcela que contraiu com a reclamada, conforme certidão 

de protesto anexada ao processo (id. 8182274, p.1). Foi apresentada 

defesa, oportunidade em que a requerida pugnou pela improcedência da 

ação. Da minuciosa análise dos autos, tenho que não assiste razão o 

autor. Explico. Narra o reclamante que pagou à ré 03 parcelas no valor de 

R$ 279,80 cada por despesas relativas à escritura de imóvel, sem 

mencionar quais as datas de vencimento de tais parcelas. Por outro lado, 

nota-se que a dívida protestada faz referência à parcela com vencimento 

em 10.10.2016 e que o autor jamais realizou pagamento antes desta data, 

mas realizou pagamentos apenas em 17.11.2016, 10.01.2017 e 

10.12.2016. Logo, é possível concluir que o autor tenta enganar este juízo 

alterando a realidade fática, posto que não fez prova que pagou até o 

vencimento a quantia protestada que tinha como data máxima para 

pagamento 10.10.2016, aliás, verifica-se que havia multa no valor de R$ 

5,72 caso o autor não pagasse na data estipulada para vencimento, 

portanto, ultrapassado o vencimento, a dívida ficaria no valor de, no 

mínimo, R$ 285,52. Neste particular, evidente que se a parcela correta era 

o montante de R$ 279,80 e o autor realizou pagamentos em 17.11.2016, 

10.01.2017 das quantias de R$ 285,88 e R$ 285,97, os pagamentos 

estavam em atraso, não havendo o que se falar em reparação, sob pena 

de enriquecimento ilícito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que 

cabe ao devedor a baixa dos protestos de dívida inadimplida, o que é o 

caso dos autos. Neste sentido, a jurisprudência. CANCELAMENTO DE 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO 

PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O 

ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO 

PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. 

ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO 

SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. 

Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 

24/09/2014) Assim, restou clarividente que o autor teve o nome protestado 

legitimamente e, sendo assim, rejeito a pretensão inicial em sua totalidade. 

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. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95. 

Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 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/MT, 18 de dezembro de 2017. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-41.2017.8.11.0005
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CARLOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001245-41.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CARLOS ANTONIO SANTANA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada (id. 10101427, p. 7), razão pela qual 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais. Por sua 

vez, a reclamada alega em resumo que o valor debatido é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia 

da petição inicial por ausência de comprovante de endereço válido, eis 

que além do comprovante de residência, há declaração de domicílio e, no 

site do SPC consta como endereço do autor a cidade de Alto Paraguai-MT, 

presumindo-se que reside em local abrangido pela competência deste 

Juizado Especial até prova em contrário. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré, pois no caso dos autos o autor visa à reparação moral 

por suposto dano causado pela ré, cujo prazo prescricional é de 05 anos, 

conforme art. 27, do CDC, de forma que inexiste prescrição tampouco 

decadência in casu, posto que a negativação ocorreu em 2017. Por fim, 

com relação à preliminar de falta de interesse de agir, vez que a tentativa 

de resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o 

ajuizamento de ação e, ainda, tal providencia não caracteriza ausência de 

conflito,razão pela qual afasto a preliminar arguida. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada (id. 108333), esta não apresentou qualquer prova que 

desconstituísse as alegações do autor, no sentido de atestar a 

regularidade da contratação do suposto empréstimo, tais como contrato 

assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. 

Por se tratar de fato negativo – inexistência de relação jurídica – não há 

como exigir da parte promovente, pela evidente impossibilidade material, a 

comprovação de que jamais travou relação comercial com a instituição 

financeira, competindo a esta a demonstração da regular contratação de 

seus serviços. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar a 

relação subjacente e, via de consequência, que a inscrição estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela 

parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a 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 pela parte autora. 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, decorrente da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de 

proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e 

setenta reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

os débitos discutidos nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00 a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso, 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.C. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito
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CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010064-47.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MARILZETI AGUSTINHO DA 

SILVA CAMPOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Não havendo 

preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente a julgar o mérito. 

Apenas para situar a questão, trata-se de reclamação em que a parte 

autora sustenta que ao tentar adquirir mercadoria junto à loja requerida em 

07.12.2013, foi constrangida por empregado da ré, que após a consulta do 

sistema interno do estabelecimento, este teria dito em voz alta que o 

crédito foi negado pois “ a autora era má pagadora, que seria bom pagar 

as contas em dias”, razão pela qual pugna pelo deferimento de danos 

morais. 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 

inexistência da narrativa fática delineada pela autora em petição inicial, o 

que não se verifica. O feito foi regularmente instruído e, nesta ocasião, 

restou evidente a situação vexatória sofrida pela autora, pois a 

testemunha principal da ação, qual seja, o analista de vendas que atendeu 

a autora, Sr. Paulo Sérgio Felício dos Santos, embora tenha negado 

inicialmente qualquer discussão com a autora, em suas palavras finais 

disse que não teria levado ao conhecimento do gerente o fato porque não 

era “grave”, ou seja, acabou por confirmar a versão da autora e, ainda, 

declarou que não teve relevância a questão. Logo, caso sequer tivesse 

existido a situação narrada pela autora na inicial, o analista de vendas 

acima referido não teria dito que foi levado ao conhecimento do gerente da 

loja posteriormente a situação que não era “grave”, pois se fosse 

realizado um atendimento normal efetuado com a consumidora não haveria 

qualquer necessidade de reportar tal atendimento ao superior do 

estabelecimento. Ressalte-se que pouco importa se a ré estava em atraso 

ou se quitou antes ou após a consulta de sua situação no sistema da loja 

requerida, pois o cerne da questão debatida é a má prestação dos 

serviços da ré por situação constrangedora, o que restou provada nos 

autos, de acordo com a Audiência de Instrução realizada. O ato ilícito (art. 

186, do Código Civil) é praticado em desacordo com a ordem jurídica, 

violando direito subjetivo individual. Causa dano a outrem, criando o dever 

de reparar tal prejuízo (arts. 927 e 944, do Código Civil e art. 6º, VI, do 

Código de Defesa do Consumidor) seja ele moral ou patrimonial (Súmula 37 

do STJ). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo 

agente, mas imposto pela lei. Nesta linha, restou evidente a conduta ilícita 

da ré através de seu empregado de impor à autora situação humilhante no 
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atendimento ao cliente, portanto, 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 pela reclamante. 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. De 

acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral 

em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferida no evento 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000110-91.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANA CRISTINA SIMIAO 

BOABAID REGIS REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 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. A autora ajuizou esta ação 

declaratória de inexistência de débito, pugnando pelo deferimento de 

danos morais em decorrência do suposto protesto indevido, conforme 

certidão positiva coligida no id. 4758128, p. 1. Em defesa, a reclamada 

pugna pela improcedência da ação (id. 9923302, p.1). Diante da ausência 

de questões preliminares, 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. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar que houve licitude no protesto do CPF da 

autora, o que não se verifica. Restou inequívoco o erro no protesto 

realizado pela ré, posto que apesar do CPF ser da autora, o nome que 

constava da restrição era de “DANIELE REGINA MIRANDA MARINHO 

HIRO”, inclusive, caso realmente fosse a autora a devedora, a carta de 

anuência anexada aos autos seria emitida em nome da promovente e não 

para a Sra. Daniele Regina Miranda Marinho Hiro (id. 9923306, p.1). Desta 

forma, a promovida incorreu em ilícito ao protestar o CPF da reclamante de 

forma manifestamente errônea, partindo desse contexto, observo que o 

protesto debatido foi indevido, portanto, a declaração de inexistência do 

débito 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 dos 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$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais). Diante do exposto, 

rafitico a tutela de urgência deferida no id. 8100248 e JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00 a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexistindo 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.C. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALMEIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000811-52.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JAQUELINE ALMEIDA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 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. Ademais, registro que a 

inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos 

juntados no processo são suficientes para uma decisão segura sobre a 
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causa. Pois bem. 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 autora que teve 

o seu nome incluído indevidamente no SPC/SERASA por dívida inexistente, 

vez que não possui nenhum contrato com a ré, conforme certidão de 

protesto anexada ao processo (id. 8706502, p.5). Foi apresentada defesa, 

oportunidade em que a requerida pugnou pela improcedência da ação. Da 

minuciosa análise dos autos, tenho que não assiste razão a autora. 

Explico. A promovente inicialmente afirmou jamais ter celebrado contrato 

com a ré (id. 8706373, p.2), no entanto, em impugnação, confessa que é 

titular da unidade consumidora em seu nome, porém, discorda da inscrição 

realizada nos órgãos restritivos (id. 9797537, p.4). Por outro lado, nota-se 

que a ré acostou nos autos a ficha cadastral da promovente, bem assim o 

histórico de contas pagas, que registra ter a autora realizado o pagamento 

da fatura inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em 14.08.2016 no 

valor de R$ 96,04 (noventa e seis reais e quatro centavos), fora do prazo, 

pois o vencimento se dava em 18.07.2016 e autora quitou a dívida apenas 

em 23.03.2017(id. 9742432, p.1) Portanto, é possível concluir que o autor 

tenta enganar este juízo alterando a realidade fática, posto que não fez 

prova da quitação da dívida antes do vencimento e, restando evidente o 

atraso no pagamento, não há o que se falar em reparação sob o aspecto 

material ou moral, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo legítima a 

inscrição do cpf da autora no SPC/SERASA. 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. Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz 

togado, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95. Defiro a gratuidade à 

parte autora. Inexistindo 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/MT, 18 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-90.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JHONNY HONORATO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010324-90.2015.8.11.0005 REQUERENTE: WESLEY JHONNY HONORATO 

FEITOSA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação de indenização de danos morais, 

alegando a parte autora, em síntese, que efetuou a compra de um 

aparelho de Tv Philips Led 32P e um Mini System Philips junto à requerida, 

tendo pactuado o pagamento dos produtos em doze parcelas. Prossegue 

afirmando que por ter sido cobrado em quantia superior à nota fiscal do 

produto, deixou de efetuar os respectivos pagamentos, situação que 

culminou na busca dos aparelhos eletrônicos acima citados em sua 

residência e inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

razão porque se sentiu ofendido em sua esfera moral e pleiteia a 

respectiva indenização. Em defesa, a reclamada argumenta pela licitude 

do procedimento de busca dos produtos que não foram quitados, 

requerendo a improcedência da demanda. Diante da inexistência de 

preliminares, passo ao exame do 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 regularidade do 

procedimento efetuado em desfavor da consumidora, incumbência que lhe 

seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. 

Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a ausência de 

ilicitude na busca dos produtos que foram retirados da residência da parte 

autora em virtude de inadimplência, tendo em vista que as testemunhas 

esclareceram que a empresa ré informava aos clientes quanto à 

possibilidade de retomada dos bens adquiridos mediante parcelamento, 

caso este não fossem pagos. Embora sustente o autor que não assinou 

termo de dação em pagamento, ressai a licitude da dação em pagamento, 

sobretudo, pelo depoimento pessoal do autor afirmando a partir aos 

02min:40seg que vendeu o aparelho de som Mini System Philips antes do 

procedimento da busca em sua residência, logo, alienou o produto que 

sequer havia quitado o pagamento em sua integralidade. Assim, os autos 

evidenciam a regularidade do procedimento da dação em pagamento 

efetivada entre as partes, vez que o autor confessou a ausência de 

pagamento das parcelas pactuadas, tornando legítima a retomada dos 

produtos que estavam em poder da autora. Note-se que não há provas 

contundentes a demonstrar o constrangimento ou ameaças sofridas pelo 

autor, situação que corrobora com a regularidade do procedimento 

realizado pela reclamada. Assim, mostra-se incabível a restituição das 

parcelas pagas pelo autor, pois utilizou dos bens da ré e até vendeu um 

dos equipamentos eletrônicos adquiridos, caso se entendesse de modo 

contrário haveria flagrante hipótese de enriquecimento ilícito. 

Esclareça-se, por fim, que o pleito de restituição em dobro é inadequado, 

vez que para que haja a repetição de indébito não basta a cobrança, deve 

o consumidor ter pago a prestação pecuniária exigida, conforme disposto 

no artigo 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu no presente 

caso. Nesta linha, tendo a requerida comprovado a licitude da dação em 

pagamento, em função do inadimplemento das parcelas e, pela 

impossibilidade de enriquecimento ilícito, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial, seja na pretensão à reparação material ou moral. 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. Submeto o 

projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Cumpra-se. Diamantino, 18 de dezembro 

de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000469-41.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LYDIA MARIA DE ALMEIDA 

BURIN REQUERIDO: JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente 

do pedido. A autora ajuizou esta reclamação narrando que foi vítima de 

comentários negativos à sua imagem feitos pelo requerido em grupo de 

aplicativo de celular, razão pela qual pugna pelo deferimento de danos 
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materiais e morais (id. 5860975). Em defesa, a parte requerida sustentou 

que os comentários por ele feitos não tinham como destinatário o autor 

pois eram genéricos e sem identificação de nomes, assim, requer a 

improcedência da peça exordial (id. 7299416). Analisando os autos, 

verifico que a parte reclamada não compareceu à audiência de instrução 

(id. 11000199, p. 1), embora anteriormente intimada, razão pela qual 

decreto a revelia a fim de condenar a parte ré ao pagamento de danos 

morais, na forma do artigo 20, da lei 9.099/95. Verifica-se que apresenta 

verossimilhança as alegações da autora, conforme se extrai dos prints 

das ofensas proferidas pelo requerido em grupo integrado por diversas 

pessoas que a autora se relacionava profissionalmente e pessoalmente 

na cidade em que reside. A situação narrada pela autora, somada à 

ausência do autor na audiência de instrução enseja a reparação moral, 

conforme estabelece a jurisprudência in verbis: Apelação. Indenizatória. 

Danos Morais. Alegação de postagens difamatórias no aplicativo de 

mensagens "WhatsApp" pelo réu, em grupo no qual amigos e conhecidos 

fazem parte, denegrindo a imagem da autora, de forma vulgar. Ofensas 

que teriam atingido não só a autora, mas também sua mãe e sua irmã, 

vítimas de maledicências pelo réu. Sentença de procedência para 

condenar o réu a indenização no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo do 

réu. Dano moral caracterizado. Danos à imagem e honra da autora 

verificados. Testemunhas que confirmaram os fatos alegados pela autora. 

Por outro lado, o réu não logrou comprovar que não ocorreram. Reputação 

abalada no meio social em que vive, ultrapassando o mero dissabor. 

Condenação que deve ser mantida no patamar fixado. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP, Apelação nº 1111617-17.2015.8.26.0100, da 

Comarca de São Paulo, Relator: Silvério da Silva, julgado e publicado no 

DJE em 13.01.2017). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. OFENSAS E XINGAMENTOS EM GRUPOS DE 

CONVERSAS DE WHATSAPP. DANOS MORAIS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS 

ADOTADOS PELO COLEGIADO EM JULGAMENTOS ANTERIoRES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (tj-rs, ac Nº 71006958755 

(Nº CNJ: 0038232-95.2017.8.21.9000), 1ª TURMA RECURSAL CÍVEL, 

RELATOR: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, JULGADO E PUBLICADO 

EM 29.08.2017). No entanto, no que se refere aos danos morais, tendo em 

vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o 

montante requerido, conforme a fundamentação que segue: 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$ 3.000,00 (três mil reais). Rejeito o pedido de danos materiais no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela contratação e pagamento de 

advogado pela autora, pois além de ser uma opção da requerente ter 

ingressado com esta ação contratando advogado, sequer é possível a 

condenação em 1º grau de jurisdição ao pagamento de custas e 

honorários de advogados, de acordo com o artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Dessa forma, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta forma, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, nada 

requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. 

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga ________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000080-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juvenil Antonio dos Santos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000080-56.2017.8.11.0005 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BURIN 

REQUERIDO: JUVENIL ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. O autor ajuizou esta reclamação narrando que foi vítima de 

comentários negativos à sua imagem feitos pelo requerido em grupo de 

aplicativo de celular, razão pela qual pugna pelo deferimento de danos 

morais (id. 4697794). Em defesa, a parte requerida sustentou que os 

comentários por ele feitos não tinham como destinatário o autor pois eram 

genéricos e sem identificação de nomes, assim, requer a improcedência 

da peça exordial (id. 7300364). Analisando os autos verifico que a parte 

reclamada não compareceu à audiência de instrução (id. 11085985, p. 1), 

embora anteriormente intimada, razão pela qual decreto a revelia a fim de 

condenar a parte ré ao pagamento de danos morais, na forma do artigo 

20, da lei 9.099/95. As alegações do autor são verossímeis, conforme se 

extrai dos prints das ofensas proferidas pelo requerido em grupo 

integrado por diversas pessoas que o autor se relacionava 

profissionalmente e pessoalmente na cidade que reside (id. 4697798). A 

situação narrada pelo autor, somada à ausência do autor na audiência de 

instrução enseja a reparação moral, conforme estabelece a jurisprudência 

in verbis: Apelação. Indenizatória. Danos Morais. Alegação de postagens 

difamatórias no aplicativo de mensagens "WhatsApp" pelo réu, em grupo 

no qual amigos e conhecidos fazem parte, denegrindo a imagem da autora, 

de forma vulgar. Ofensas que teriam atingido não só a autora, mas 

também sua mãe e sua irmã, vítimas de maledicências pelo réu. Sentença 

de procedência para condenar o réu a indenização no valor de R$ 

10.000,00. Inconformismo do réu. Dano moral caracterizado. Danos à 

imagem e honra da autora verificados. Testemunhas que confirmaram os 

fatos alegados pela autora. Por outro lado, o réu não logrou comprovar 

que não ocorreram. Reputação abalada no meio social em que vive, 

ultrapassando o mero dissabor. Condenação que deve ser mantida no 

patamar fixado. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP, Apelação 

nº 1111617-17.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, Relator: Silvério 

da Silva, julgado e publicado no DJE em 13.01.2017). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E 

XINGAMENTOS EM GRUPOS DE CONVERSAS DE WHATSAPP. DANOS 

MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO 

COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 

PARÂMETROS ADOTADOS PELO COLEGIADO EM JULGAMENTOS 

ANTERIoRES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (tj-rs, ac Nº 

71006958755 (Nº CNJ: 0038232-95.2017.8.21.9000), 1ª TURMA 

RECURSAL CÍVEL, RELATOR: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, 

JULGADO E PUBLICADO EM 29.08.2017). No entanto, no que se refere 

aos danos morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, reduzo o montante requerido, conforme a fundamentação 

que segue: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 118 de 700



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$ 3.000,00 (três mil reais). Dessa forma, diante da 

presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, bem como 

da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em 

dúvida o direito da autora, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à parte autora. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, 

parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE 

o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, nada requerido, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. P.I.C. Diamantino/MT, 13 de dezembro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000927-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000927-58.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CRISTIANE DE ALMEIDA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte autora alega 

que em virtude da queima do padrão de energia em 29.06.2017, ocorreu a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e, em virtude da 

morosidade para religação, requer o deferimento de danos materiais e 

morais. Foi apresentada defesa, na qual a ré pugna pela improcedência da 

ação. Diante da inexistência de questões preliminares, passo ao exame do 

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. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que o tempo 

para realizar vistoria e religação na unidade de consumo da parte autora 

foi razoável, bem assim apresentar a ficha cadastral da consumidora com 

as ocorrências de suspensão e religação de energia, ou, ainda, 

apresentar os protocolos de atendimentos citados na exordial, ônus que 

não se desincumbiu. Dos autos, verifica-se que houve falha na prestação 

os serviços pela ré já que houve a queima do padrão de energia em 

29.06.2017, a vistoria foi realizada apenas no dia 02.07.2017, em 

03.07.2017 foi sanado o problema e apenas em 05.07.2017 a ré procedeu 

ao restabelecimento do serviço de energia, sendo desarrazoada a demora 

para realizar a vistoria e providenciar o restabelecimento do consumo de 

energia. Fica evidente a extrapolação do prazo para religar a energia pela 

concessionária ré, pois descumpriu o art. 176, I, da Res. 414/2010, que 

prevê que “ A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

urbana;”. Neste contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de forma que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo prescindível a 

demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim sendo, ficou 

comprovado que a conduta da requerida não foi realizada de acordo com 

as normas legais e regulamentares, havendo incontestável nexo causal 

entre a falha na prestação de serviços da autora e o tempo de espera 

excessivo que ficou a autora sem energia (serviço essencial), verifica-se 

o dever da reclamada de suportar os danos morais. A jurisprudência se 

posiciona em igual sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO 

COMPROVADOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MÊS DE 

DEZEMBRO/15, RESTANDO A FATURA DE NOVEMBRO/15 EM ABERTO. 

REGULARIZADO O DÉBITO E SOLICITADA A RELIGAÇÃO. 

ULTRAPASSADO PRAZO DO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO 414/10 DA 

ANEEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL RECONHECIDO. 

QUANTUM FIXADO EM R$ 3.500,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 

R$2.000,00. VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO E PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007260854, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 15/12/2017) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA RELIGAÇÃO 

DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO – ART. 37, §6º DA CF – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO 

MIL REAIS) – DANO MATERIAL E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA 

LIMINAR – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.13, “A”, DA TRR/PR – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. 

(TJPR - 3Âª Turma Recursal - DM92 - 0028857-50.2015.8.16.0021 - 

Cascavel - Rel.: Marco Vinícius Schiebel - J. 06.04.2017) 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. Na presente hipótese, o dano moral causou 

mais que um mero dissabor à parte autora, pois encontrou-se privada por 

dias do fornecimento de energia elétrica, por desídia da ré. 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. De acordo com os comentários acima, bem assim que a ausência 

de fornecimento de energia não perdurou por extenso lapo temporal, 

arbitro a verba a título de dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No 

entanto, rejeito o pedido de danos materiais no valor de R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais) pela substituição do padrão de consumo, 

vez que tal providência deveria ser paga pelo autor que incumbe manter a 

adequação técnica das instalações da unidade consumidora, conforme 

preve o artigo 166, §6 da resolução 414/2010. Ante o exposto, acolho a 

pretensão deduzida na inicial, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da parte reclamante para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como 

a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Após, com o trânsito em julgado, 
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arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _________________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-59.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. SPIGIORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? PROCON/MT 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FEGURI OAB - MT0011186A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010285-59.2016.8.11.0005 REQUERENTE: N. M. SPIGIORIN REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? 

PROCON/MT Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com 

julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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. A pretensão autoral busca o 

reconhecimento de nulidade de processo administrativo de lançamento 

fiscal e reparação moral decorrente da inscrição de débito em dívida ativa 

e protesto. Embora tenha restado ausente a defesa pelas rés, a pretensão 

da autora não prospera. Extrai-se da narrativa da reclamante que a 

notificação para apresentar impugnação no processo administrativo nº. 

0412-046-724-9, referente ao Auto de Infração 2012.13.0038, foi 

inicialmente encaminhada via postal e, posteriormente por Edital, ante a 

devolução da correspondência acostada no id. 3733801, p. 2. No entanto, 

restou inequívoca a ciência da empresa autora logo no início do processo 

administrativo, de acordo com a assinatura no campo “autuado” pelo Sr. 

Moacir Spigiorin Junior (id. 3733710, p. 5), cujo sobrenome é o mesmo da 

proprietária da empresa autora, logo, aquele se fez passar por 

representante legal, deixando claro que era autorizado a representar a 

autora, embora esta alegue o contrário. Assim, há de se aplicar a teoria da 

aparência no caso em apreço, pois ainda que o recebedor não tivesse 

poderes expressos para o recebimento das autuações, o Sr. Moacir 

Spigiorin claramente possui vínculo com a empresa, a julgar pelo 

sobrenome e por ter se apresentado como representante da empresa 

autora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no 

sentido de que é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a 

validade da notificação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua 

sede, se apresenta como seu representante legal e recebe a 

citação/notificação em processo de cunho administrativo, sem qualquer 

ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em Juízo. 

No mesmo sentido se posiciona demais Tribunais, senão vejamos: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO VIA 

POSTAL. POSSIBILIDADE. CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. 

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. (...) 2. Via de regra, o procedimento 

administrativo fiscal deve ser dirigido contra a pessoa jurídica devedora, 

vez que dotada de personalidade própria e autonomia patrimonial. Cabe, 

portanto, àquela responder por seus débitos, razão pela qual é 

desnecessária a intimação pessoal dos sócios, na condição de pessoas 

naturais. Além disso, o eventual redirecionamento da cobrança para o 

patrimônio daqueles, desde que devidamente satisfeitos os requisitos 

legais para tanto, não acarreta a nulidade do feito fiscal, dada a 

possibilidade de pleno exercício do direito à defesa mediante a 

apresentação de embargos do devedor ou de exceção de 

pré-executividade. 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de 

desconstituir a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão de 

Dívida Ativa - CDA, por força do previsto no art. 3º da Lei Nº. 6.830/80. 

(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da sistemática dos 

recursos repetitivos prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, 

consolidou o entendimento no sentido de que inexiste ilegalidade na 

utilização daquela taxa como índice de juros de mora, nas dívidas de 

natureza tributária. (STJ, RESP 11111175). Não se olvide, também, a 

referida taxa tem natureza dúplice, vez que engloba tanto a correção 

monetária como os juros de mora. 7. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 

200905990039619, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 

14/02/2014) Desta forma, de rigor aplicar a aludida jurisprudência nesta 

ação, ante o recebimento da notificação por pessoa que compõe o 

ambiente familiar da autora que se apresentou como representante legal, 

bem assim em virtude de os atos processo terem sido expedidos com o 

nome correto da promovente e pela autora por não ter afastado a 

legitimidade do crédito cobrado pelo Estado. Nesta linha, analisadas as 

provas coligidas aos autos, depreende-se a ausência de nulidade nas 

notificações ou intimações realizadas no processo administrativo 

0412-046.724-9, pois a empresa autora estava ciente do processo desde 

o recebimento do auto de constatação das irregularidades encontradas 

em 09.08.2012, sendo legítimo o lançamento de CDA no valor de R$ 

31.799,79, bem assim a inserção da dívida em protesto, fato que 

impossibilita a declaração de nulidade do processo administrativo e 

deferimento de danos morais, firmando-se esta ação pela improcedência. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Revogo a medida de urgência deferida no id. 

3733831, p. 2. Não há condenação em custas e honorários (Art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino-MT, 18 de dezembro de 2017. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 18 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 153/201 7

 A DOUTOR A PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, MERITÍSSIM A JU ÍZA DE 

DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação da Dra. Patrícia Cristiane Moreira, Juíza de 

Direito da 2ª Vara,

CONSIDERANDO a Certidão nº 5752/2017-DCI, desta data, disponível no 

sistema SGPWeb,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor ÉSIO MARTINS DE FREITAS, Analista 

Judiciário, matrícula nº 22311, para exercer a função de confiança de 

Gestor Judiciári o d a Secretaria da 2ª Vara desta Comarca com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse, Compromisso e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 201 7.

 PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA

Ju íza de Direito Diretor a

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 120 de 700



Processo Número: 1000675-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL SCHAFER MAGALHAES (REQUERENTE)

JANAINA GALLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000675-56.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JANAINA GALLON, MAXSUEL 

SCHAFER MAGALHAES Vistos etc. Trata-se de ação de retificação de 

registro civil ajuizada por Janaína Gallon Schafer e Maxsuel Schafer 

Magalhães, qualificados, visando à correção do erro existente em sua 

certidão de nascimento. Narra a exordial, em síntese, que na certidão de 

casamento o nome da requerente foi grafado com o penúltimo sobrenome 

do esposo e não o ultimo, como era a vontade do casal. Alega que a 

certidão de nascimento do filho concebido após o casamento também se 

encontram com o nome da mãe grafado com o penúltimo sobrenome do 

esposo. Por fim, requer a total procedência do feito, conferindo a 

requerente o nome ‘Janaína Gallon Magalhães’ às margens do assento de 

casamento dos requerentes e corrigindo o nome da mãe no registro de 

nascimento do filho dos requerentes Vinicius Gallon Magalhães. O 

Ministério Público opinou pela procedência da ação, nos termos requeridos 

pela parte autora (ID 7262432). É o relatório. Fundamento e decido. Postula 

a requerente seja promovida a correção do erro existente no seu assento 

de casamento e na certidão de nascimento do filho dos requerentes, 

relativo ao equívoco quanto ao seu sobrenome. A alteração posterior do 

nome só é autorizada por exceção e motivadamente, conforme previsão 

do art. 57 da Lei 6.015 /73, que assim disciplina: A alteração posterior de 

nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do 

Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito 

o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela 

imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. A documentação 

acostada aos autos e a inequívoca manifestação de vontade das partes 

comprova o equívoco mencionado na inicial, registrado na certidão de 

casamento da requerente e na certidão de nascimento dos requerentes. 

Nestes termos, possível a retificação, a teor do que estabelece a Lei de 

Registros Públicos: "Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório". Sobre 

o assunto, eis a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

ALTERAÇÃO DE PRENOME. ERRO DE GRAFIA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Verificado o erro de grafia no prenome, constante do registro 

de nascimento, justifica-se o acolhimento do pedido de retificação. 2. 

Apelação conhecida e provida. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1441250-5 - 

Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Dalla 

Vecchia - Unânime - - J. 02.03.2016) À evidência, o registro público deve 

espelhar, ao máximo, a veracidade dos fatos, e, em sendo assim, a 

correção do erro apontado apresenta-se completamente razoável, vez 

que permite à requerente ter o sobrenome do marido conforme deseja e, 

consequentemente o registro de nascimento do filho com o seu nome 

retificado. Outrossim, o pleito apresenta viabilidade legal, consoante 

disposições acima, dando ensejo à procedência da ação em tela. Ante o 

exposto, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 109 da Lei n.º 

6.015/73, e, consequentemente, determino a retificação da certidão de 

casamento dos requerentes fazendo constar o nome da requerente 

‘Janaína Gallon Magalhães’ e da certidão de nascimento do filho dos 

requerentes para constar o nome da mãe corrigido, qual seja ‘Janaína 

Gallon Magalhães’. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Isento de custas e 

despesas processuais, diante do deferimento da gratuidade da Justiça. 

Publicada e registrada no sistema PJe. Transitada em julgado expeçam-se 

os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 

2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002454-46.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Requerente: José Otaviano Ribeiro Nardes 

Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos 

etc. Em observância ao princípio do contraditório substancial, intime-se a 

parte autora para manifestar-se sobre o inteiro teor da petição inclusa (Id. 

10817250), em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de dezembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006034-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UAGNER MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006034-84.2017.8.11.0037 AUTOR: UAGNER MANOEL DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em 

correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 
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232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de 

especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação 

de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 

– Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 17 de dezembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 181079 Nr: 11105-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA - ME, ADRIANO NUNES DA SILVA RODRIGUES 

BARBOSA, VANESSA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JÉSSIKA LOPES 

BORGES - OAB:MT 17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127685 Nr: 644-58.2014.811.0037

 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: SANDER LUIS FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEX IMP. EXP. E COM. DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerente fica INTIMADO 

para se manifestar acerca do Ofício do JUCEMAT juntado aos autos, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41987 Nr: 4426-54.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONZAGA TONON, ANGELIM DOS SANTOS 

BARALDI, VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, PASINATO E SANTOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, JANAÍNA MARIA 

TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, MURILO BARROS SILVA 

FREIRE - OAB:, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100164 Nr: 7977-03.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - 

OAB:MT/3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:MT/11920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, EDIR MANZANO JUNIOR - OAB:8688/MT, GELSON 

LUÍS GALL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, LEONARDO 

NEPONUCENO MICHARKI - OAB:OAB

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da REQUERIDA para 

apresentar as razões finais, no prazo de 5(cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12061 Nr: 841-04.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ROGÉRIO MARHOLT - 

OAB:2.450-E MT, LUCIENE ALVES NUNES - OAB:2.557-E MT, RAFAEL 

SANCHES - OAB:3587-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petição de p. 141/142, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 15902 Nr: 1263-42.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO CESAR DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DONDÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT

 Certifico que deixei de expedir o termo de penhora, uma vez que não 

consta nos autos o número da matrícula . 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 juntar nos autos a matrícula, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166300 Nr: 3318-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 97.191,22(noventa e sete mil cento e noventa e 

um reais e vinte dois centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da 

multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112656 Nr: 3038-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA KAROLYNNE DA SILVA GALVÃO, PATRICIA 

DA SILVA GALVÃO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, ADEMILSON LEITE 

GALVÃO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB: 

149225-SP

 Nos termos da decisão de p. 130, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para, querendo, manifestarem sobre o 

cálculo de p. 132, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139700 Nr: 10091-70.2014.811.0037

 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: VALÉRIA CRISTINA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZINCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 159, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 7946-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DONIZETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127 Nr: 443-28.1998.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT 2680

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Banco Bamerindus s/a, CNPJ: 

76543115000194, brasileiro(a), pessoa jurídica do direito privado, 

Endereço: Av.rubens de Mendonça Esquina Com Av.mato Grosso, Bairro: 

Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:143,13

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:Anotação no Cartórtio Distribuidor e Incrição na 

Divida Ativa

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69480 Nr: 1787-24.2010.811.0037

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação com a anotação de 

"desconhecido", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidao de p. 101, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156871 Nr: 7577-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JULIO ANTONOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 94/95, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 15064 Nr: 624-24.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 3.568-B, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Antenor Santos Alves Junior, Cpf: 

45761957949, Rg: 3.236.395-4 SSP PR Filiação: Antenor Santos Alves e 

Laurentina de Carvalho Alves, data de nascimento: 02/05/1963, 

brasileiro(a), natural de Engenheiro beltrao-PR, separado(a) judicialmente, 

agropecuarista, Endereço: R. Asa Delta , 400, Bairro: Centro, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, 

autuada sob o nº 15064/2001, distribuída na data de 27.03.2001, onde 

figura como Exequente, a empresa Du Pont do Brasil S.A e como 

Executado Antenor Santos Alves Júnior, brasileiro, casado, agricultor, 

portador do RG nº 3.236.395-4 SSP/PR e inscrito no CPF 

nº457.619.579-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, em que é 

devedor da na quantia de 367.350 quilos, equivalente a 24.490 (vinte e 

quatro mil quatrocentos e noventa), arrobas de algodão em pluma, 

correspondente a safra de 1999/2000, nos termos da CPRcom Registro 

31.250, Livro 03 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças/MT.Tendo sido citado por edital o Executado,de acordo com fls. 

31/34, não entregou e nem depositou os bens. Após várias tentativas 

infrutíferas de receber o produto, o juízo determinou a lavratura do Auto 

de Depósito do Produto (fls. 156/157 e 177), abrindo-se prazo para o 

Executado apresentar Embargos. O Executado requereu correição parcial 

para suspender a obrigação de depositar, deferida às fls. 257. Com isso, 

o juízo deferiu a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incerta para Ação de Execução por Quantia Certa (fls. 263/268). Exercido 

todos os meios para citar o Executado da conversão da ação e restando 

estes inexitosos, foi determinada a citação por edital da conversão da 

ação, para que o Executado pague à Exequente o valor de 

R$11.255.919,10 (onze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, 

novecentos e dezenove reais e dez centavos), incluso neste o valor dos 

honorários arbitrados pelo juízo, ambos, dívida e honorários, devidamente 

corrigidos deste o vencimento nos termos da decisão de folhas 268 e 318 

dos autos.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30635 Nr: 2867-33.2004.811.0037

 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: EDSON LUIZ CLAZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MENDISKI DE LIMA, AIRES PASQUALI, 

LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, JOSÉ CARLOS VIEIRA, MARCIO BENTO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO 

VASCONCELOS - OAB:2799/MT-B, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade d intimar a parte autora para 

manifestar sobre o Ofício de p. 195, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102231 Nr: 1630-17.2011.811.0037

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR AUGUSTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NIEDERAUDER DE 

MENDONÇA LIMA - OAB:RS/55.249, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte autora que 

os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05 dias.

 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, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 

10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 116/119, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128656 Nr: 1553-03.2014.811.0037

 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: CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L TEIXEIRA GOMES & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leondina Moro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:OAB-MT 7039- B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requerente), para apresentar suas contrarrazões, no 
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prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139759 Nr: 10126-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 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: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o Ofício de p. 83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 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: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Certifico que o valor da diligência depositada R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais), não condiz com o endereço indicado ( Rua Rio de 

Janeiro, 1529, Loja Maringá, Primavera do Leste-MT), deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

ratificar o endereço indicado ou indicar novo endereço que condiz que o 

valor da diligência depositada, em caso de ratificação deverá o autor 

providenciar junto ao sitio do TJMT a devolução da diligência depositada e 

realizar um novo depósito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43083 Nr: 5451-05.2006.811.0037

 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: LUIZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado(requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, ordem de serviço 

02/2017/GAB, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo 

Pericial no prazo de 10(dez) dias. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68776 Nr: 1085-78.2010.811.0037

 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): JOÃO DE DEUS NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 1085-78.2010.811.0037, Protocolo 68776, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137480 Nr: 8660-98.2014.811.0037

 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: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8538-90.2011.811.0037 (Código 137480)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MARIA 

APARECIDA RODRIGUES alegando contradição na sentença de fls. 53/56, 

vez que não analisou o pedido de concessão do benefício por data 

determinada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de erro material a sentença objurgada, já que deixou de fixar 

o prazo final do reconhecimento do benefício.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de fls. 

53/56, fazendo constar:

“(...) Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a requerente o benefício de AMPARO SOCIAL A PESSOA 

IDOSA, a partir do requerimento administrativo – fls. 19 (20/01/2014), no 
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valor de um salário mínimo por mês até o dia 03/09/2016, quando foi 

concedido o benefício de pensão por morte.(...)”

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199823 Nr: 8420-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA C. MARQUETTI - EPP, CLÁUDIA 

CRISTINA MARQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

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

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 

Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36291 Nr: 4278-77.2005.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON JAIR DOS PRAZERES, ILAINE 

MARIA ZART DOS PRAZERES, IVANYA MARIA DA SILVA, SANDRA 

JACOB DO CARMO, EDNA XAVIER DE SÁ, JOSUÉ PEREIRA SANTANA, 

JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA, ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO, 

CLAUDIA ELIANDRA DA SILVA, RICARDO RODRIGUES ANTUNES, MARIA 

MAIRA RODRIGUES, CLASI ANTÔNIA FRANKEN, ROGÉRIO MACHADO 

VIANA, CLEVERSON JÚNIOR TABORDA, RONALDO QUEIROZ GARCIA, 

JUSCINEI FERREIRA DE LIMA, GEOVANI GONÇALVES FORTES, NILVACI 

MARQUES DA SILVA, PAULO ROBERTO MELARA, CLEBER MARTINS, 

ARY DANTAS DE MEDEIROS, ELIOENAI OLIVEIRA REIS, JOLIDA 

WOLSCHICK, TIAGO FORTES DA SILVA, VANDERLEY RAMOS DOS 

SANTOS, NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA, ELENICE ALVES DE 

ALMEIDA FORTES, ALCINEY LUIZ RODRIGUES, SANDRA BARIVIERA, 

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA, MANOEL JOSÉ DE SOUZA 

PINTO, VERENICE FÁTIMA OLIVEIRA DE LIMA SOUZA, RONAS ATAÍDE 

PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de dezembro de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126983 Nr: 9516-96.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIBIANE SILVA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200040 Nr: 8503-23.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

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

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 

Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011269-15.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALLA CORT & SCHORN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011269-15.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: DALLA CORT & 

SCHORN LTDA - ME EXECUTADO: CELESTINO RODRIGUES DE MORAES 

JUNIOR Vistos, etc. Em consulta ao site do DETRAN através do Sistema 

RENAJUD foi constatada a inexistência de veículo em nome da parte 
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devedora, conforme demonstrativo em anexo. Assim, intime-se o credor 

para manifestação, em 10(dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento dos autos. Às providências. 

Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2017. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 121841 Nr: 4362-97.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, PAULO 

ALADINO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Vistos,

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2192-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, NMED 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Vistos,

Embora tenha havido falha na certificação da fl. 1.685, esta já foi sanada 

com a juntada da manifestação faltante, cuja petição não altera em nada a 

decisão de improcedência de ambos os embargos declaratórios (às fls. 

1.686/1.687), pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, conforme deliberação anterior.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAILINY JULIA CAMPOS VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005055-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: THAILINY JULIA 

CAMPOS VALERIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente 

(id. n°11173932), 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, 15 de dezembro de 2017. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010571-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DREHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010571-38.2016.8.11.0037 Reclamante: RAFAEL DREHER Reclamada: 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Citada e intimada para comparecer e se 

defender a reclamada quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. 

Manifestou-se assim o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 

07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF 

publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja 

vista a relatividade daquela presunção. 2. Incorre em cerceamento de 

defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas 

documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo 

acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, 

decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por 

parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir 

a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, 

quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 

9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a 

ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a 

presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade diante 

da ausência da reclamada em audiência de conciliação e analiso o feito 

diante das provas juntadas nos autos. Analisando os documentos 

anexados na petição inicial, verifico que o extrato de negativação juntado 

nos autos que ao tempo da propositura da presente ação a parte 

promovente possuía outras negativações nos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando o extrato de negativações trazido nos autos podemos 

verificar que existe outro registro negativo que foi objeto de discussão 

judicial nos autos do processo 8010574-90.2016.8.11.0037, em que ficou 

comprovada a procedência da dívida. Importante acervar que o 

apontamento negativo devido discutido na ação retrocitada foi inserido no 

CPF do reclamante em 18/04/2014, portanto, quando da inserção da dívida 

discutida nesta demanda o nome do autor já estava devidamente 

negativado. É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e 

gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", 

posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova 

do fato. Entretanto, restando comprovado que há anotação preexistente 

do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser 

indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). 
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Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – 

APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ 

– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de serviço deve 

ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de 

danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. 

Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua 

pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao 

prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força 

do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 3. A 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; 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, 16 de dezembro de 2017. 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, 16 de dezembro de 2017. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001422-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR BELONI NUNES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001422-06.2017.8.11.0037 

Promovente: LENIR BELONI NUNES SANTOS Promovido: LATAM AIRLINES 

GROUP S.A e TAM LINHAS AÉREAS S.A Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por LENIR BELONI NUNES SANTOS em face de LATAM 

AIRLINES GROUP S.A e TAM LINHAS AÉREAS S.A. Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A requerente alega que comprou passagem aérea com destino de 

Cuiabá à São Luiz (MA), com conexão em Brasília (DF), no voo JJ 3675. 

Aduz que no exato momento de realizar a conexão para dar continuidade 

na viagem de Brasília à São Luiz (MA), foi surpreendida com a notícia que 

a nova aeronave não realizaria o voo da conexão até o destino final 

contratado, e os passageiros seriam relocados em outra aeronave, tendo 

em vista que o voo contratado havia sido cancelado. Aduz que foi 

encaminhada para Bélem (PA), para posteriormente conseguir chegar ao 

seu destino final São Luiz (MA), permanecendo mais de 12hs em trânsito. 

Alega que tinha compromisso marcado e em razão do cancelamento do 

voo não pode comparecer. Alega ainda que o que ocorreu não foi o 

cancelamento do voo e sim o chamado Overbook, ou seja, a requerida 

vendeu mais passagens do que a capacidade da aeronave. A ré alega 

que alteração do voo ocorreu por motivo de força maior, eis que a 

aeronave apresentou problemas técnicos e passaria por manutenção, 

portanto não tem responsabilidade na reparação dos danos. Alega ainda 

que a mesma realizou todo o possível para minimizar os danos a 

requerente. Compulsando os autos verifico que houve falha na prestação 

de serviços da reclamada, pois esta não prestou de forma adequada os 

serviços fornecidos a parte reclamante, eis que não comprovou que o 

atraso e a consequente realocação em outro voo se deu por motivo de 

força maior, bem como não deu suporte a reclamante, o que era seu 

dever. A empresa requerida apenas lançou argumentos a respeito 

suposto problema técnico na aeronave o que fez com que os passageiros 

fossem enviados para outra aeronave e fazendo outra conexão, 

atrasando por 12 horas a chegada no destino final, entretanto não juntou 

nenhum documento para comprovar suas alegações e eximir sua 

responsabilidade. É certo que qualquer fato que interfira no itinerário, seja 

atrasos ou cancelamentos de voo, configuram falha na prestação de 

serviços da empresa, salvo se o fato ocorrer por motivos de força maior, 

alheios a sua vontade. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO 

VOO. OVERBOOKING. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO. VALOR 

RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de ação de reparação de 

danos morais ajuizada por consumidores que foram desamparados pela 

companhia aérea recorrente, que ao atrasar de forma desarrazoada o 

vôo, fez com que os recorridos passassem por situação extremamente 

desagradável e desproporcional, inclusive ficando sem assistência 

adequada e sequer foram prestadas informações adequadas a respeito 

do atraso do vôo. II. A empresa aérea responde pelos danos morais e 

materiais decorrentes de atraso de vôo, sem a demonstração de 

existência de fortuito externo ou força maior. III. O contrato de transporte, 

seja aéreo, terrestre ou por outra via, caracteriza uma obrigação de 

resultado, configurando o atraso desproporcional manifesta prestação 

inadequada de um serviço, o que ocasiona o dano moral, 

independentemente da causa originária do atraso. IV. Em se tratando de 

relação de consumo o fornecedor do bem ou serviço, responde 

objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor, seja de natureza 

moral ou material, por força da teoria do risco do negócio ou da atividade. 

Portanto, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a 

ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 

14 do CDC, exceto se estivesse provada a inexistência do defeito na 

prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso. V. Na fixação 

dos danos morais deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas 

na condenação, tais como a função reparadora, que visa amenizar os 

transtornos e os aborrecimentos ilícitos causados a vítima; a função 

punitiva, que tem por fim a punição pecuniária ao causador do dano; a 

função pedagógica preventiva, que visa o desestímulo da prática de 

novas ofensas aos direitos da personalidade de outrem. VI. Recurso 

provido. Sentença parcialmente reformada. (Processo APC 

20150110095730 Orgão Julgador 3ª Turma Cível Publicação Publicado no 

DJE : 05/11/2015 . Pág.: 224 Julgamento 28 de Outubro de 2015 Relator 

GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA)” No presente caso, a requerida não 
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comprovou o motivo do cancelamento do voo, o que nos faz concluir que 

os fatos que levaram a tal cancelamento, mudança de itinerário e o 

consequente atraso para chegada ao destino final da autora, se deu por 

culpa exclusiva da requerida. Além disso, é dever da requerida buscar 

meios para minimizar os impactos do ocorridos, conforme leciona os 

artigos 8º e 14º da Resolução 141 da ANAC. Porém, a requerida se 

manteve inerte, causando angústia e sofrimento a autora. Levando em 

consideração que o ocorrido se deu por culpa exclusiva da requerida, 

bem como que estes causaram transtornos a requerente, que comprou 

antecipadamente a passagem na certeza de que os serviços seriam 

realizados na forma contratada, entendo que a requerida falhou na 

prestação de seus serviços e causou danos de ordem moral a autora. 

Ademais, é inegável que tal situação extrapolou o mero aborrecimento e 

transtorno, indo além dos limites razoáveis, causando a autora cansaço 

mental e físico, eis que a requerida se manteve inerte no sentido de 

oferecer soluções que amenizassem o sofrimento da autora, bem como 

que não ofereceu nenhum suporte a esta. Ainda, conforme declaração 

anexa à inicial e não impugnada especificamente pela reclamada, a 

reclamante estava GESTANTE E COM UMA CRIANÇA DE COLO, 

AMAMENTANDO, o que agrava ainda mais a situação estressante e 

desrespeitosa na qual foi submetida. Verifica-se assim, a falha no serviço 

prestado pela reclamada, que não adotou e não ofereceu melhores 

alternativas para reduzir o sofrimento e o abalo gerado a autora, 

tornando-se passíveis de indenização. Nesse sentido: EMENTA DIREITO 

CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ASSISTÊNCIA 

MATERIAL NÃO PRESTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Na forma 

do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. 2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O 

exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos 

demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o 

provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 

655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Preliminar que se rejeita. 3. Responsabilidade civil. Transporte aéreo de 

passageiro. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o 

transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de 

responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do 

Código Civil). A companhia aérea responde pelos prejuízos causados ao 

consumidor decorrente de modificação de horário do trecho contratado, 

sem informação prévia e adequada, resultando em perda de conexão e 

atraso para chegada ao destino. A quantia fixada está em consonância 

com a prova dos autos, devendo ser mantida. 4. Responsabilidade civil. 

Dano moral. A alteração de horário de voo, sem a comunicação prévia e 

que resulta em uma demora de cerca de 26 horas para o passageiro 

alcançar o seu destino, altera a expectativa de quem programa viagem de 

lazer ou a trabalho, atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra 

subjetiva do consumidor, que integram os direitos da personalidade, 

ultrapassando, pois, o mero dissabor. É, portanto, passível de indenização 

por danos morais Precedentes na Turma (ACJ20060111290522ACJ, 

Relator JESUINO RISSATO). 5. Dano moral. Valor da indenização. O valor 

fixado na sentença para a indenização (R$4.000,00) cumpre com 

adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. 

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6. 

Solidariedade. Em razão de que a passagem foi adquirida por milhagem, a 

companhia aérea e a administradora do plano de fidelidade respondem 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor, eis que 

se encontram na mesma cadeia produtiva (art. 7º parágrafo único e art. 

25, parágrafo 1º, CDC). 7 Recurso conhecido e não provido. Custas 

processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a 

ausência de contrarrazões. (Processo RI 07005649320158070016, Orgão 

Julgador: SEGUNDA TURMA RECURSAL, Publicação Publicado no DJE : 

11/12/2015. Julgamento: 1 de Dezembro de 2015, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA) Desta forma, concluo pela procedência do pedido 

de dano moral. No que concerne à 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. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de 

danos morais. Pontuo, mais uma vez, que a reclamada não teve nenhum 

respeito com a reclamante que estava com criança de colo, amamentando, 

e ainda gestante, e não demonstrou nenhuma sensibilidade para resolver 

o problema de forma rápida e menos desgastante. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: 

a. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 15 de dezembro de 2017. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.12.2017 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198059 Nr: 7768-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR BATISTA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 15 de dezembro de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 57330 Nr: 5616-81.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ CÍCERO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDRIANO LUIZ AZEVEDO 

CHAVES - OAB:DF40476, Valdevino dos Santos Correa - 

OAB:OAB-DF 32.058

 Código 57330

1. Diante da certidão de tempestividade (fl. 450) recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa (fl. 449).

2. Tendo em vista que o apelante deseja arrazoar na superior instância, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174832 Nr: 7862-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITO HENRIQUE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 
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Justiça, intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o 

cálculo de f.78 no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173762 Nr: 7277-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 134/2017-DF

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Lidiane Dias de Campos Maraschin, 

matrícula 12348– Gestora Judiciária da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no período de 08 a 12 e 15 a 

16/01/2018, em virtude de folgas compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Fabiane Maria Santos Nascimento (matrícula 

13613) – Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 2ª Vara Criminal, no período de 08 a 12 e 15 a 

16/01/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA 133/2017-DF

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO o Ato n.º 1212/2017-DRH, de 21/11/2017, disponibilizado 

em 23/11/2017, publicado em 24/11/2017, que nomeou a candidata 

Maryelle Miranda Muller, para exercer efetivamente o cargo de Analista 

Judiciária PTJ, na Comarca de Sorriso.

RESOLVE:

Art. 1º - Lotar a servidora MARYELLE MIRANDA MULLER – Analista 

Judiciária PTJ, para exercer suas funções na Secretaria da 2ª Vara 

Criminal.

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

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 132/2017-DF

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria n.º 104/2017-DF, de 22/09/2017, que lotou o 

servidor WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS – Técnico Judiciário, 

matrícula 12475, para exercer suas funções na Secretaria da 2ª Vara 

Criminal.

Art. 2º - Lotar o servidor WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS – Técnico 

Judiciário, matrícula 12475, para exercer suas funções na Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Sorriso, a partir de 08/01/2018.

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

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005954-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FABIANO VERDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GALLI OAB - RS82360 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A (ADVOGADO)

 

1005954-14.2017.8.11.0040 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 Requerida 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de Inquirição de Testemunha, 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, 18 de dezembro de 

2017. Marcileia Capitanio M. de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006296-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI TEREZINHA GNOATTO CARBONI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DA SILVA LEMES ALMEIDA (RÉU)

 

1006296-25.2017.8.11.0040 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, 18 de dezembro de 2017. Marcileia Capitanio M. de 

Souza Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90466 Nr: 2087-06.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROBERTO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A
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 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 o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146045 Nr: 1977-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PRATES RIBEIRO (CLUBE BARRA 

VENTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34966 Nr: 4099-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44184 Nr: 1266-41.2008.811.0040

 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: ILTRO QUINTILIANO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, ELIZABETE 

SOUTO VIEIRA PARZIANELLO, LUIZ ALBERTO FRANCIO, OLVIDE 

GAZOLA, OSVALDINO PEDRO GAZOLA, SUELI TEREZINHA LIRA 

GAZOLA, NILTO SANTO LODI, HELENA COLET GAZOLA, ARNO JOSE 

LODI, IRONE DAMEDA LODI, ROSANE JACOBS LODI, ANELDO SARTORI, 

OLIVIA MARIA SARTORI, JOE LUIZ BERLATTO ZANCHETIN, ELIAS 

SARTORI, CLEONIR LENA SARTORI, SIVONEI NARCISA SANTIN, NEUSA 

SANTINA SANTIN, VANDERLEI CAVALCANTE, ELIR FATIMA ZAMBIAZE 

ZANCHETIN, CARLOS SARTORI, DAVID SARTORI, BERNADETE COSTA 

BERBER SARTORI, BENJAMIM GERMANO SARTORI, ROSANGELA FATIMA 

SANTIN, SIRLEI SALETE SANTIN, NOSLIN DE PAULA ALMEIDA, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA, THIAGO SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:OAB/MT 5925, FLÁVIO JOSÉ BERTIN - OAB:OAB/MT 11986, Pauly 

Ramiro Ferrari Dorado - OAB:12.563/MT, SUETÔNIO PAZ - OAB:MT - 

5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183, 

SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/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 o(a) 

APELADO/REQUERENTE, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

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 o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões aoRECURSO ADESIVO, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141635 Nr: 11407-75.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EBM, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico

 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 legal, para manifestar-se nos autos, em 

consonância com o último parágrafo da cota ministerial de fl. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176812 Nr: 7094-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:23.368/B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25480 Nr: 104-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAECSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, POLLIANA DE 

OLIVEIRA FELIX SANTANA - OAB:11 515-MT, TENILLE PEREIRA 

FONTES - OAB:11260/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 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47127 Nr: 4043-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 131 de 700



CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55681 Nr: 5824-22.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIDOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8 970-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 10.806,52 (dez mil 

oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 

valor de R$ 10.806,52 (dez mil oitocentos e seis reais e cinquenta e dois 

centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 2507-79.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801/MT, ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E, FABRICIO TORBAY 

GORAYEB - OAB:6351/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Vistos etc.

 Segue anexo alvará de liberação relativo aos honorários periciais, o qual 

deve ser encaminhado ao Departamento competente do TJ/MT para as 

providências pertinentes, na forma do disposto no art. 451 da CNGC/MT.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação retro.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88863 Nr: 439-88.2012.811.0040

 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: EMB, MABV, OEB, DMBV, VAB, EEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-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 o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120383 Nr: 10204-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/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 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129008 Nr: 4769-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS, MARCIA HAHN BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 2458-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 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, 
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doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e a RECUPERANDA, A se manifestarem quanto à inclusão 

feita pelo ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 15 (quinze)dias, e caso 

haja alguma divergência com os valores/classificação já reconhecidos 

pela Justiça Laboral e de acordo com os comandos da decisão de fls. 

16/18.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21689 Nr: 1908-53.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI, ROMEU ANTONIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR JOSÉ SETTER, ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 947-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, 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 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40055 Nr: 2877-63.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-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 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo sistema BACEN-JUD restou infrutifera, sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56903 Nr: 756-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, 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 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61270 Nr: 4563-85.2010.811.0040

 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: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR REGINA 

GRAÇA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA, JOSÉ 

LUIZ MOREIRA, MARIA STELLA AMARAL RIBEIRO PAIVA - ESPÓLIO, 

MARIA RITA RIBEIRO PAIVA, JOSE EDUARDO RIBEIRO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, ROBERTO LAFFYTHY LINO - 

OAB:151539/SP, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90607 Nr: 2253-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, DEOCLECIO LUIZ CENEDESE, IVANA BECKER 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Nova Mutum/MT, com a finalidade de Busca e 

Apreensão, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94282 Nr: 5999-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSE DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 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 
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de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo sistema BACEN-JUD restou infrutifera, sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104676 Nr: 7750-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ADELINO MORAES DE 

ALMEIDA PRADO - OAB:220.564-SP, LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE 

ALMEIDA HOFFMANN - OAB:220.580-SP

 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 8781-54.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ROSENI DAGHETTI - ESPOLIO, HELYZANNE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LOHMANN, MARILZA GOMES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Parte 

REQUERIDApara no PRAZO de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais 

finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106185 Nr: 9258-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 Vistos etc.

 Segue anexo alvará de liberação relativo aos honorários periciais, o qual 

deve ser encaminhado ao Departamento competente do TJ/MT para as 

providências pertinentes, na forma do disposto no art. 451 da CNGC/MT.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação retro.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107698 Nr: 233-06.2014.811.0040

 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: RM, FSFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114767 Nr: 6172-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CABOS DE MADEIRAS 

MORARI LTDA, LEODIR MORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO PAULO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 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 inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo sistema BACEN-JUD restou infrutifera, sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116229 Nr: 7276-91.2014.811.0040

 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: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NOLASCO DE SOUZA, VALTER 

MERGUIDES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/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 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117782 Nr: 8526-62.2014.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE KREIN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A, GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS KRIESER - 

OAB:23.166, SILVIA LETÍCIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/SP 236.637

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 4646-28.2015.811.0040

 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): MARINEUSA CURIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 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 inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo sistema BACEN-JUD restou infrutifera, sob pena de 

extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129357 Nr: 4972-85.2015.811.0040

 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: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/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 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9303 Nr: 1151-98.2000.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 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 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87927 Nr: 7455-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BIOMATRIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, Emile Aparecida Martins e Souza - OAB:, IEDA 

MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP, JOSÉ LUIZ HENRIQUE - 

OAB:122.925/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 10.067,83 (dez mil e 

sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 

valor de R$ 10.067,83 (dez mil e sessenta e sete reais e oitenta e três 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96209 Nr: 8143-55.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AUGUSTO 

ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO THOMAZ FERREIRA 

ROSA - OAB:183.463/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 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 avaliação, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99725 Nr: 2384-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, SILVONEI 

RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300-MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 154,20 (cento e cinquenta 

e quatro reais e vinte centavos).

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 525, do NCPC, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no 

valor de R$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114707 Nr: 6126-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGATEL E MESSI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

 Segue anexo alvará de liberação relativo aos honorários periciais, o qual 

deve ser encaminhado ao Departamento competente do TJ/MT para as 

providências pertinentes, na forma do disposto no art. 451 da CNGC/MT.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação retro.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Dezembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 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

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124844 Nr: 2275-91.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, SIDINEI 

MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.No mais, certifique-se quanto ao trânsito em julgado 

da referida sentença.IMTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2017.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10018 Nr: 1866-43.2000.811.0040

 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: ADENILSON ANGELO SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N. 1866-43.2000.811.0040 - Código: 10018

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa

PARTE REQUERENTE: ADENILSON ANGELO SMANIOTTO

PARTE REQUERIDA: ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO)

INTIMANDO(A, S): ALCINDO ALBERTO SMANIOTTO, brasileiro, agricultor, 

filiação: Angelo Olinto Smaniotto e Delvina Scaravelli Smaniotto, 

nascimento: 23/10/1958, ARLEI MARIA SMANIOTTO FRANCO, brasileira, 

comerciante, filiação: Angelo Olinto Smaniotto e Delvina Scaravelli 

Smaniotto, nascimento: 19/071972, ANA RITA SMANIOTTO CELA, 

brasileira, agricultora, filiação: Angelo Olinto Smaniotto e Delvina Scaravelli 

Smaniotto, nascimento: 08/03/1965 e ADEMAR CARLOS SMANIOTTO, 

brasileiro, vendedor, filiação: Angelo Olinto Smaniotto e Delvina Scaravelli 

Smaniotto, nascimento: 23/09/1968

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

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

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

ART. 485, inciso II, DO NCPC, pois este encontra-se paralisado há mais de 

um (1) ano, devendo para tanto providenciarem o recolhimento do imposto 

de transmissão causa mortis, para instruir o feito supramencionado.

Eu, Marcileia Capitanio M. de Souza - Analista Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2017.

Marcileia Capitanio M. de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004644-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J V DA SILVA & COSTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386/O (ADVOGADO)

warlley nunes borges OAB - MT12448/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 116455 Nr: 7448-33.2014.811.0040

 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: ANTONIO ZANIN, JOSEFINA NADIR FRANZER ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR, 

MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER ÀS CUSTAS DA 

CARTA PRECATÓRIA JUNTO A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87455 Nr: 6958-16.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA MINUSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Processo n° 87455

Vistos, e etc.

 Ressai dos autos que as partes resolveram por fim ao litígio antes da 

prolação da sentença, conforme se pode ver às fls. 167-168, protocolo do 

acordo realizado em 20/09/2017, porém, em razão de o processo se 

encontrar em carga para o gabinete, não houve a juntada de tal acordo, o 

que levou o juízo a proferir sentença, sem ter ciência da transação 

realizada entre as partes.

Vale-se destacar, ainda, que é lícito as partes transigirem em qualquer 

fase processual, desde que se trate de direito disponível, inteligência do 
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art. 840, do CC.

Diante disso, determino que a Secretaria NÃO promova a intimação, bem 

como publicação da sentença de mérito retro mencionada de fls. 159-166.

 No mais, 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 homologatória, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo. Se não houver 

acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao pagamento pro 

rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º do CPC/2015, 

salvo se previa e expressamente já lhes deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou 

outra disposta em legislação federal de regência.

 Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente certificado, 

expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

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

 Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 182967 Nr: 10851-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI JOSE ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, nota-se, pelo menos em sede de cognição sumária, que a parte 

embargante alcançou êxito em demonstrar sua posse sobre a soja, razão 

pela qual DEFIRO a liminar pretendida, SOBRESTANDO os atos 

constritórios SOMENTE na parte que toca ao Sr. Wanderlei Jose Alberti, ou 

seja, o valor de 17.000 sacas de soja, objeto da penhora de fls. 48 dos 

autos de cód. n° 149116. CONDICIONO TAL DECISÃO À PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO REAL do imóvel ofertado (fl. 44 - imóvel urbano, localizado no 

município de Sorriso, com área de 25.304,88, inscrito no CRI de Sorriso 

sob o nº 40040), bem como comprovação da averbação junto a matrícula 

do imóvel.Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tomar por termo e registrar na matricula do imóvel a CAUÇÃO REAL 

ofertada. CITE-SE a embargada para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo 

Civil.DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A 

PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005688-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DO REQUERIDO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MATHILDE CAPITANIO (REQUERIDO)

JOCIMAR CAPITANIO (REQUERIDO)

CARLOS GILBERTO CAPITANIO (REQUERIDO)

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000987-57.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI REQUERIDO: 

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A, JOCIMAR CAPITANIO, 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO Vistos etc. 

Chamo o feito à ordem, tendo em vista que três foram os embargos de 

declaração interpostos, o primeiro, proposto pelo outrora autor GUSTAVO 

HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (ID 9984307), e o segundo, por AGRO 

FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (ID 9986650), ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em 

favor do autor da ação, e o terceiro, por JOCIMAR CAPITANIO, SILVIA 

MATHILDE CAPITANIO e CARLOS GILBERTO CAPITANIO (ID 9986661), 

excluídos do polo passivo da ação pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade de parte. Quanto aos dois primeiros, verifica-se que os 

mesmos já foram analisados. Quanto ao terceiro, verifica-se que os 

embargantes JOCIMAR CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO e 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO interpuseram o recurso aduzindo, em 

apertada síntese, omissão e contradição na sentença, questionando o 

valor e o critério utilizado pelo magistrado prolator da decisão ao condenar 

o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos 

patronos dos ora embargantes, em razão da exclusão dos mesmos da 

lide, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ventilada por 

suas defesas. Contrarrazões apresentadas por GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI (ID 10106119), pugnando pela rejeição dos 

embargos e a condenação dos embargantes à litigância de má-fé, por 

entender serem os embargos manifestamente protelatórios. Com efeito, 

tenho que o recurso não merece acolhimento, por entender que não há 

omissão, tampouco contradição no ponto, eis que os honorários 

advocatícios foram fixados em favor dos patronos dos embargantes de 

acordo com o que dispõe o art.85 e seu §2º, do CPC, de maneira que sua 

irresignação sobre o valor e o critério utilizado por este juízo deve ser 

veiculada através do recurso adequado, e não com a busca de efeitos 

infringentes aos seus embargos de declaração. De outro norte, tenho que 

os presentes embargos, igualmente ao anterior, não prejudicaram o 

andamento do feito, tendo em vista a análise conjunta com os embargos 

manejados pela parte adversa (autor da ação), razão pela qual tenho que 

não cabe a condenação à litigância de má-fé, conforme ventilado na 

contrarrazões de GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI. Portanto, 

CONHEÇO, porém, REJEITO os embargos de declaração interpostos por 

JOCIMAR CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO e CARLOS GILBERTO 

CAPITANIO (ID 9986661), por também entender que não há omissão ou 

contradição nos pontos em que os embargantes mostraram discórdia. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE CARAPEBA ELIAS OAB - MT20995/O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MATHILDE CAPITANIO (REQUERIDO)

JOCIMAR CAPITANIO (REQUERIDO)

CARLOS GILBERTO CAPITANIO (REQUERIDO)

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000987-57.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI REQUERIDO: 

AGRO FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A, JOCIMAR CAPITANIO, 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO Vistos etc. 

Chamo o feito à ordem, tendo em vista que três foram os embargos de 

declaração interpostos, o primeiro, proposto pelo outrora autor GUSTAVO 

HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (ID 9984307), e o segundo, por AGRO 

FLORESTAL PASSO DO RIO SALTINHO S/A (ID 9986650), ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em 

favor do autor da ação, e o terceiro, por JOCIMAR CAPITANIO, SILVIA 

MATHILDE CAPITANIO e CARLOS GILBERTO CAPITANIO (ID 9986661), 

excluídos do polo passivo da ação pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade de parte. Quanto aos dois primeiros, verifica-se que os 

mesmos já foram analisados. Quanto ao terceiro, verifica-se que os 

embargantes JOCIMAR CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO e 

CARLOS GILBERTO CAPITANIO interpuseram o recurso aduzindo, em 

apertada síntese, omissão e contradição na sentença, questionando o 

valor e o critério utilizado pelo magistrado prolator da decisão ao condenar 

o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos 

patronos dos ora embargantes, em razão da exclusão dos mesmos da 

lide, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ventilada por 

suas defesas. Contrarrazões apresentadas por GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI (ID 10106119), pugnando pela rejeição dos 

embargos e a condenação dos embargantes à litigância de má-fé, por 

entender serem os embargos manifestamente protelatórios. Com efeito, 

tenho que o recurso não merece acolhimento, por entender que não há 

omissão, tampouco contradição no ponto, eis que os honorários 

advocatícios foram fixados em favor dos patronos dos embargantes de 

acordo com o que dispõe o art.85 e seu §2º, do CPC, de maneira que sua 

irresignação sobre o valor e o critério utilizado por este juízo deve ser 

veiculada através do recurso adequado, e não com a busca de efeitos 

infringentes aos seus embargos de declaração. De outro norte, tenho que 

os presentes embargos, igualmente ao anterior, não prejudicaram o 

andamento do feito, tendo em vista a análise conjunta com os embargos 

manejados pela parte adversa (autor da ação), razão pela qual tenho que 

não cabe a condenação à litigância de má-fé, conforme ventilado na 

contrarrazões de GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI. Portanto, 

CONHEÇO, porém, REJEITO os embargos de declaração interpostos por 

JOCIMAR CAPITANIO, SILVIA MATHILDE CAPITANIO e CARLOS GILBERTO 

CAPITANIO (ID 9986661), por também entender que não há omissão ou 

contradição nos pontos em que os embargantes mostraram discórdia. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI KLEIN (EXECUTADO)

FERNANDO KLEIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002058-94.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

VANDERLEI KLEIN, FERNANDO KLEIN VISTOS. Sem delongas, face ao 

pagamento da obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na forma da 

decisão homologatória retro. Arquive-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004023-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CRISTINE POLLI (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 172383 Nr: 4817-14.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOÃO ZORZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIA MAZZARDO - 

OAB:76423/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 122134 Nr: 651-07.2015.811.0040

 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: MOACIR HAHN, TRILHA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIM TRANSPORTES LTDA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para recolher a taxa judiciária junto à Comarca de 

Registro/SP, nos moldes do ofício juntado à fl. 452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 118630 Nr: 9072-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO, ERCIO LUIZ MURARO, ELAINE MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da informação do Perito 

Judicial juntada às fls. 176/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115831 Nr: 6961-63.2014.811.0040
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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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISENE TERESINHA NEMERSKI SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA MENDES 

VIEIRA - OAB:25.016/DF, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 5875-38.2006.811.0040

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSEGMENTOS IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - OAB:25162/PR

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56744 Nr: 608-46.2010.811.0040

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 89424 Nr: 1012-29.2012.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA VALTER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96006 Nr: 7933-04.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA NARA ZORDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU HELLSTROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 142967 Nr: 254-11.2016.811.0040

 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: ADCNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117326 Nr: 8180-14.2014.811.0040

 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 Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, 

VANDERLEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o autor para enviar o resumo da inicial, 

para fins de expedição do edital de citação, através do e-mail desta 

secretaria: sor.3vara@tjmt.jus.br, no prazo de 05 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004136-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NURIMI PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89636 Nr: 1236-64.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DA SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 126-127, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 127.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135425 Nr: 8207-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZONETE DE ANDRADE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 123-124, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 124.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81817 Nr: 672-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SURIA BRAUNA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Alvez Diniz Porfírio - 

OAB:14.027, Jessika Rodrigues Borges - OAB:20940, RUI CARLOS 

DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 178-179, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 179.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97674 Nr: 151-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO FUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 274-275, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 274.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101201 Nr: 4041-53.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO STOKINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 214-215, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 215.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 109866 Nr: 2158-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARQUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 120-121, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 121.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 36025 Nr: 5135-80.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEU SANSIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 313-314, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 314.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 5398-78.2007.811.0040

 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: JOCEMAR DALL AGNOL LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 242-243, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 243.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59439 Nr: 2737-24.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOVANIA ROSELY TOMINI GONÇALVES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

183, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 183.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 200-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 219-220, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 220.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 5382-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY SANTINA RIBEIRO BOENIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

160, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 160.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98744 Nr: 1322-98.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA REIS MOSCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

107, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Posto isto, proceda-se com o levantamento da restrição acostada à fl. 72.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103735 Nr: 6758-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEIDE ALVES DOS SANTOS, DVDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 96-97, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 96.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 136869 Nr: 8992-22.2015.811.0040

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA FLORISO LTDA, VITOR JOÃO 

MARTINS RIGO, EDUARDO DAL MORO, MARIA DE LOURDES RIGO DAL 

MORO, PAULO HENRIQUE DAL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

- OAB:14428, MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239-O

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

66, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Honorários foram pagos, conforme fl. 66v°.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o recolhimento das custas 

processuais, utilizando-se os valores penhorados nos autos à fl. 58, 

devendo o eventual saldo remanescente ser restituído à conta bancaria a 

ser indicada pelo executado, o qual deverá ser intimado para tanto.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 37203 Nr: 119-14.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA ESTADUAL 

DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL ZAMIGNAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

264, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Proceda-se com o levantamento dos valores penhorados às fls. 259-260, 

observando os dados bancários apresentados pelo exequente à fl. 264.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 3973-11.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO CASANOVA, VICTÓRIO NISSOLA, 

JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Igualmente, foi efetivada penhora on line do montante de R$ 1.762,51, nas 

contas bancárias de Victório Nissola (fls. 134-136), bem como de um 

veículo S10, placa QBF1838, também de propriedade de Victório Nissola 

(fls. 138).É o relatório. Decido.Pois bem, dada a multiplicidade de penhoras, 

necessárias algumas considerações para organização deste feito 

executivo, a saber:Quanto ao imóvel matriculado sob nº. 4410, 

constata-se o manejo de embargos de terceiros em apenso (cód. 166060), 

o qual suspendeu a realização de atos constritivos em face de tal 

imóvel.No que se refere ao imóvel matriculado sob nº. 35551, verifica-se 

que a Serventia Extrajudicial em que tal bem se encontra registrado 

informou que se trata de um loteamento em que há vários condôminos, 

remanescendo ao executado Victório apenas um dos lotes (fls. 87-88), 

motivo pelo qual foi determinada a intimação da exequente para 

manifestação (fls. 142), comando judicial pendente de cumprimento.A 

precatória expedida com a finalidade de penhora e avaliação do imóvel 

matriculado sob nº. 7981, retornou com a informação de que tal bem 

estaria localizado em Sorriso, atualmente matriculado sob nº. 46620, 

imóvel que é objeto dos embargos de terceiros apensos (cód. 163503), 

estando suspensa a realização de atos constritivos com relação a tal 

bem.A penhora de valores e do veículo efetivadas via on line (BACENJUD 

e RENAJUD) também é objeto de contestação pelo executado às fls. 

144-145.Posto isso, determino a intimação da exequente para, no prazo de 

cinco dias, manifestar-se sobre o ofício de fls. 87-88, indicando o 

interesse na manutenção da penhora de tal bem, bem como sobre o 

requerimento de fls. 144-145 e documentos que o acompanham.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 3973-11.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO CASANOVA, VICTÓRIO NISSOLA, 

JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos etc.

Certifique Senhora Gestora Judiciária se houve intimação dos executados 

acerca da decisão de fls. 109/111.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da referida decisão.

Na sequência, dê-se vista dos autos ao exequente para manifestar 

acerca do ofício de fls. 113/115, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de abril de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 3973-11.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO CASANOVA, VICTÓRIO NISSOLA, 

JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos etc.(...) Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado via 

BACENJUD, sob o argumento de que os valores bloqueados seriam 

impenhoráveis por se tratarem de verba salarial decorrente da 

aposentadoria.Pois bem, não há qualquer prova nos autos de que a 

penhora de valores incidiu sobre o valor advindo da aposentadoria que o 

executado Victorio recebe, circunstância que desautoriza o deferimento 

do pedido formulado.Da mesma forma, não restou comprovada a 

subsunção de qualquer hipótese de impenhorabilidade com relação ao 

veículo S10 penhorado via RENAJUD.Registre-se, ainda, que a restrição 

inserida no RENAJUD é somente para transferência (fls. 138), não 

havendo qualquer interferência no licenciamento do veículo, com o que 

resta prejudicado o pedido do executado.Tecidas tais considerações, 

INDEFIRO O PEDIDO de fls. 144-145, devendo ser procedida a imediata 

transferência dos valores penhorados via BACENJUD para a Conta Única 

do TJMT.No mais, oficie-se ao CRI local para que faça os esclarecimentos 

solicitados pela exequente no último parágrafo de fls. 156, bem como 

averbe a penhora do imóvel matriculado sob nº. 35551, apenas no que 

toca à quota parte pertencente ao executado, ante a informação prestada 

às fls. 87-88.Por fim, mantenham-se os autos suspensos pelo prazo 

pugnado às fls. 157.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 3973-11.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO CASANOVA, VICTÓRIO NISSOLA, 

JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679
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 Diante da pendencia de cumprimento da decisão de fls. 79/80-vº, 

conforme se vê no ofício de fls. 87/88, intime-se o exequente para que 

informe se possui interesse na penhora do imóvel matriculado sob o n. 

35551 no Cartório de Registro de Imóveis de Chapecó/SC, uma vez que 

conforme informado o referido imóvel foi desmembrado e registrado um 

loteamento, tendo cada condômino recebido os lotes relativos as frações 

que possuíam.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88202 Nr: 7738-53.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD, NELCI TEREZINHA 

KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão na sentença 

retro, sob a alegação de que os honorários advocatícios fixados não 

teriam observado os limites indicados no artigo 85, §§3º e 4º, do NCPC.

É o sucinto relatório. Decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar.

Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014).

Ademais, sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA 

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016).

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010969-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ONGHERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010969-44.2014.8.11.0040 (O) Intime-se a exequente para 

manifestação acerca da impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-14.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MACHADO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO - AGENCIA DE SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010195-14.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-98.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PASUCH TRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011237-98.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS AUGUSTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010870-40.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-36.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR MENEGASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SERGIO TRACIENSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010739-36.2013.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR HUGO BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010759-56.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-34.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010614-34.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010132-18.2016.8.11.0040 (O) Em que pesem as 

alegações da parte reclamante (8212906), tenho que lhe competia buscar 

os meios recursais próprios para a reforma da sentença. Assim sendo, 

cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id 1697156. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002553-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1002553-41.2016.8.11.0040 (D) Intime-se a parte reclamante para no 

prazo de 05 (cinco) dias juntar o acordo noticiado no ID 9028223, com a 

devida assinatura das partes e/ou procuradores. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, renove-se a conclusão. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006292-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006292-85.2017.8.11.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 18 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 09H40MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004821-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LIMA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004821-34.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11201050. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE AMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006305-84.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à medida 
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cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança do débito impugnado, estando consequentemente 

vedada a interrupção no fornecimento do serviço, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1005966-28.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR OAB - SP387068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1005955-96.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MILLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005910-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNA ANGELICA 

APARECIDA SIQUEIRA MILLANI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 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 os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003502-31.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11202733. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 21 DE MARÇO DE 2018 ÀS 11:10 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito, bem 

como acerca da decisão a seguir transcrita. PROCESSO N. 

1005682-20.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança do débito impugnado, estando consequentemente 

vedada a interrupção no fornecimento do serviço, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE AMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 18 DE ABRIL DE 2018 ÀS 11:00 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011214-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011214-21.2015.8.11.0040 (D) Tendo em vista o certificado no ID 

9623357, intime-se a conciliadora à época para juntado do termo da 

audiência de conciliação realizada em 12/05/2016 às 17h. Após, retornem 

conclusos. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY VEDOVATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011195-15.2015.8.11.0040 (D) Tendo em vista o certificado no ID 

9623405, intime-se a conciliadora à época para juntado do termo da 

audiência de conciliação realizada em 12/05/2016 às 14h45min. Após, 

retornem conclusos. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010968-59.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CORNELIO ZORTEA CASARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

800968-59.2014.8.11.0040 (D) Intime-se a parte reclamante para 

manifestar acerca do cumprimento da obrigação, renovando-se a 

conclusão na sequência. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011231-57.2015.8.11.0040 (D) Já decorrido o prazo postulado no ID 

9462922, intime-se a parte reclamante para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (NCPC, art. 

485, III). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011224-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI PRADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011224-65.2015.8.11.0040 (D) Em atenção ao postulado no ID 9462860, 

e considerando já decorrido o período pretendido, intime-se a parte 

reclamante para manifestar sobre os rumos da ação, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). Sorriso/MT, 12 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-39.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALFREDO FERREIRA NEVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010064-39.2014.8.11.0040 (D) Já decorrido o prazo postulado no ID 

9462893, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006148-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMAR ADRIANO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO DALLAS LTDA (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 11 DE ABRIL DE 2018 ÀS 11:00 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito, e 

ainda, acerca do teor da decisão abaixo transcrita. PROCESSO N. 

1006148-14.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 
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reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro 2017. JACOB SAUER,

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005403-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005403-34.2017.8.11.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 07 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 11H40MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004431-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004431-64.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “endereço insuficiente” 

conforme ID. 11203479. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1004774-60.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004824-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON RIBEIRO DE ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004824-86.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11204372. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-64.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA QUATIS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 8010203-64.2009.8.11.0040 (O) Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo de atualização do 

débito. Decorrido o prazo, com ou sem atualização, expeça-se carta 

precatória conforme requerido no Id. 1556274. Com o retorno da missiva, 

colha-se manifestação da exequente e retornem os autos conclusos. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006475-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 15:20 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito, e 

ainda, acerca do teor da decisão abaixo transcrita. PROCESSO N. 

1006475-56.2017.8.11.0040 (O) I – No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 
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débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

protesto, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

reclamada deve se abster de proceder um novo registro dos débitos 

impugnados, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 

297). III – Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sorriso, para 

suspensão do protesto. IV – Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-22.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDERLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010738-22.2011.8.11.0040 (O) Preliminarmente à análise 

dos pedidos constantes no Id. 8683910, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprove a condição de sócio/proprietário do 

executado junto à empresa Imobiliária Xingu. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010977-55.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SIEBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010977-55.2013.8.11.0040 (D) Já decorrido o prazo postulado no ID 

9579367, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001761-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA CAETANO DE OLIVEIRA DE QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1001761-87.2016.8.11.0040 (D) Já decorrido o prazo postulado no ID 

8681466, renove-se a intimação da executada para cumprimento da 

obrigação na forma determinada no ID 5894959, observando-se os demais 

termos ali constantes. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006410-61.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de audiência de conciliação 

aprazada no Evento n. 14048985; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006129-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006129-08.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais 

cobranças indevidas poderão ser revertidas ao final. Demais disso, os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE AMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006305-84.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança do débito impugnado, estando consequentemente 

vedada a interrupção no fornecimento do serviço, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005836-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005836-38.2017.8.11.0040 (O) I - É certo que o 

demandado está obrigado a proporcionar assistência à saúde da 

reclamante, nos termos da previsão dos arts. 196 e seguintes da 

Constituição Federal, assim como no detalhamento da Lei n.º 8.080/90, 

ordenamento que é expresso ao atribuir responsabilidade solidária dos 

entes federativos na promoção da saúde do cidadão brasileiro. Não 

obstante, no que diz com o pedido de antecipação da tutela, para fins e 

efeitos de deferimento é indispensável a presença de pelo menos dois 

requisitos basilares, ou seja, a verossimilhança do direito invocado e o 

fundado receio de dano irreparável. Nessa senda, verifico que o requisito 

do fundado receio de dano irreparável não foi preenchido, pelo que, a 

antecipação dos efeitos da tutela não merece ser deferida. Com efeito, no 

caso em crivo, depreende-se dos documentos acostados ao processo 

que a parte reclamante necessita de avaliação e tratamento por 

especialista oftalmológico, não havendo qualquer observação de que 

existe urgência no procedimento, tampouco que a demora no provimento 

possa trazer agravo à saúde da reclamante ou risco de morte. Ademais, 

solicitado parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, em seu 

pronunciamento (Id. 11128983), atestou que o procedimento requerido 

pela reclamante é de caráter eletivo, corroborando a ausência de urgência 

ou emergência. Sendo assim, tal procedimento, diante dos inúmeros casos 

trazidos ao Judiciário, não pode ser considerado urgente, de maneira que 

não restou demonstrado satisfatoriamente o “periculum in mora”. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, não é o caso de 

deferimento da tutela de urgência pretendida. II - Como é sabido, o Estado 

de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas judiciais, e 

sequer tem comparecido em audiências de conciliação, diante do que tal 

ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) INDEFIRO a medida liminar; 2) cancelo a audiência de 

conciliação designada; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) 

reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) 

oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após 

o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005532-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARRETO DE NOVAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI REIZ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005532-39.2017.8.11.0040 EMBARGANTE: WAGNER BARRETO DE 

NOVAIS EMBARGADO: CLAUDINEI REIZ Vistos etc. Trata-se de embargos 

de terceiro interposto por WAGNER BARRETO DE NOVAIS em face de 

CLAUDINEI REIZ, objetivando a desconstituição de restrição implementada 

via sistema RENAJUD no veículo de placas JFL-8505, nos autos do 

Processo nº 8010962-91.2010.8.11.0040. Postula em sede liminar a 

manutenção da posse em seu favor, até final julgamento dos presentes 

embargos. É o breve relato. Decido. Recebo os embargos, devendo a Sra. 

Gestora  Jud ic iár ia  cer t i f i car  a  respe i to  naquele  fe i to 

(8010962-91.2010.8.11.0040). No que tange à medida cautelar pretendida, 

se sustenta na ausência de transferência da propriedade de veículo junto 

ao DETRAN, embora o embargante tenha passado exercer a posse do 

bem no ano de 2014. O certificado de registro de veículo acostado aos 

autos pelo embargante demonstra a compra e transferência da posse do 

veículo restringido (ID 10459541), de sorte que presente verossimilhança 

em seus argumentos. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

porquanto caso cumprido o mandado de penhora e avaliação, o 

embargante será privado da utilização do bem, se realmente for o legítimo 

proprietário. Por outro lado, tem-se que a parte embargada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a restrição, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Demais disso, para o fim que se presta o pedido 

liminar neste feito, qual seja a permanência do embargante na posse do 

veículo, a manutenção da restrição de transferência de propriedade não a 

obstará, razão pela qual deve permanecer. Nesse contexto, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a baixa da 

restrição de circulação do veículo de placas JFL-8505, advinda dos autos 

do Processo nº 8010962-91.2010.8.11.0040, devendo permanecer 

apenas a restrição de transferência do referido veículo. Solicite-se a 

devolução da missiva expedida no ID 9270914 do feito principal 

(8010962-91.2010.8.11.0040), independentemente de cumprimento. 

Cite-se a parte embargada para contestação, em 15 dias (NCPC, art. 679). 

Intime-se o embargante. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006074-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MINGHELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006074-57.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE LUIS MINGHELLI 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005810-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005810-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FABIANE MARA RIBEIRO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. I – No que tange à 

tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta na divergência em 

relação à medição do consumo de água, bem de caráter essencial à vida 

humana. Há probabilidade do direito, pois, efetivamente, em primeira 

análise constata-se que os valores impugnados superam a média de 

consumo no endereço da parte reclamante. A par disso, se procedentes 

as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, pois poderá ter suspenso o fornecimento de água em 

seu endereço, evidenciando-se assim o perigo de dano. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança das faturas impugnadas, estando 

consequentemente vedada a prática de qualquer ato em decorrência de 

seu não pagamento, tal como a suspensão do fornecimento do serviço ou 

o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento 

(NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a condição de hipossuficiência da 

reclamante, bem como a facilidade de a parte reclamada comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCISCO REZENDE ROSA OAB - MG82768 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000260-64.2017.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º) . III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. V – 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. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006088-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATILENE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL SPE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006088-41.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TATILENE EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL SPE LTDA., AXXION 

IMOVEIS LTDA - ME 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LIDUINA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001949-46.2017.8.11.0040 (O) De acordo com a letra do 

art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”, 

quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 
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apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LAZZARE GATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

FATORIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

HOSS INDUSTRIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005110-64.2017.8.11.0040 (O) I - Não havendo citação da 

parte reclamada, e considerando o disposto no art. 329, I, do NCPC, acolho 

a emenda à inicial juntada no Id. 10621426. II – Citem-se e intimem-se as 

reclamadas, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MILLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005910-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNA ANGELICA 

APARECIDA SIQUEIRA MILLANI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 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 os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001171-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI JOAO TIECHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001171-76.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005955-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR OAB - SP387068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005955-96.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005966-28.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006006-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOMATER BIOPLASTICOS COMERCIAL, IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006006-10.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELNA CRISTINA VIEGAS DAS 

NEVES REQUERIDO: BIOMATER BIOPLASTICOS COMERCIAL, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Vistos etc. I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Demais disso, os documentos 

que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança 

do alegado. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a reclamada comprovar a justeza do impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003265-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003265-94.2017.8.11.0040 (O) I - Como é sabido, o Estado 

de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas judiciais, e 

sequer tem comparecido em audiências de conciliação, diante do que tal 

ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) cancelo a audiência de conciliação designada; 2) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 3) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 4) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006109-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA FUGA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006109-17.2017.8.11.0040 REQUERENTE: OLINDA FUGA PIRES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia legível das faturas (ID 

10903210), bem como cópia de seus documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006112-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006112-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCAS SANTOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006194-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006194-03.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006239-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PERES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006239-07.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidão expedida 

fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 
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(NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANA DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006251-21.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) Certidão 

expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de 

débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006273-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006273-79.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de audiência de conciliação 

aprazada no Evento n. 14002615; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006285-93.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006289-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006289-33.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006291-03.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006292-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006292-85.2017.8.11.0040 (D) I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006311-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006311-91.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de audiência de conciliação 

aprazada no Evento n. 14016233; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006351-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006351-73.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006393-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTANIA SILVA BEZERRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006393-25.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) Certidão 

expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de 

débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006405-39.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de audiência de conciliação 

aprazada no Evento n. 14046493; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 
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parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006422-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR JOSE ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006422-75.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação aprazada no Evento 

n. 14051590; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELISSA SZUR BETANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006464-27.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da ausência 

dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos 

no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem 

como a facilidade da reclamada comprovar a justeza do impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006485-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ELIAS FENSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006485-03.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIZERRA MANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006523-15.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 15 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006540-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006540-51.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 15 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 155 de 700



Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005682-20.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança do débito impugnado, estando consequentemente 

vedada a interrupção no fornecimento do serviço, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006148-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMAR ADRIANO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO DALLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006148-14.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006286-78.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006288-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006288-48.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006349-06.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006350-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)
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ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006350-88.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AUGUSTO TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006212-24.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. 

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para 

a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1004774-60.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006475-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006475-56.2017.8.11.0040 (O) I – No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

protesto, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

reclamada deve se abster de proceder um novo registro dos débitos 

impugnados, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 

297). III – Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sorriso, para 

suspensão do protesto. IV – Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GRIGOLETTO PAVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006402-84.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006380-26.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 
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b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LUCIA DEMKOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006366-42.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. 

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para 

a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO E MARCOLIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006359-50.2017.8.11.0040 (O) 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 os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006132-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CHICHANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006132-60.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação designada; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006144-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

JOSIELE DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO-MT (REQUERIDO)

Detran MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006144-74.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. 

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para 

a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Como é sabido os demandados não 

adotam política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem o Estado 

de Mato Grosso comparecido em audiências de conciliação. Decorre que 

tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II. Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, dispenso a 

designação de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006276-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006276-34.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 
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art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006295-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006295-40.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006298-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006298-92.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006302-32.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006543-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR JOSE ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006543-06.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 
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de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006555-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006555-20.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006559-57.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006562-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELVANDER LOURENCO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006562-12.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006563-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELVANDER LOURENCO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006563-94.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006564-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDER LUIZ PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006564-79.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CARMEM LOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006565-64.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medica 

cautelar. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003865-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CANOSSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003865-18.2017.8.11.0040 (O) Tendo em vista o noticiado 

no Id. 11055509, intime-se a reclamada para manifestação em 48h. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010144-32.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 
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(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005813-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA MULLER BENITEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005813-92.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. II - Como é sabido, o Município de Sorriso não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, diante do que a designação de 

audiência de conciliação somente tem ocupado desnecessariamente a 

pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há 

falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se 

também entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a 

respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 1.278.177/MG 

(2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 

28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os princípios da 

celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso estabelece: 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. 

Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a medida liminar; 2) dispenso 

a realização de audiência de conciliação; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002607-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1002607-07.2016.8.11.0040 (D) I - Certifique-se a tempestividade dos 

embargos à execução oferecidos no ID 8675852. II - Sendo tempestivo, 

recebo os embargos conforme art. 919, caput, do NCPC, e determino a 

intimação do exequente para apresentação de resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920 do NCPC). III - Decorrido o prazo acima com ou sem 

resposta ou certificada a intempestividade dos embargos, renove-se a 

conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010381-66.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

(Id. 8200358), no montante de R$645,88 (seiscentos e quarenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos), conforme cálculo de atualização juntado 

no Id. 9816666. II - A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 

do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio 

de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001819-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TIAGO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001819-90.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 
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“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

(Id. 4617606), no montante de R$3.963,00 (três mil e novecentos e 

sessenta e três reais). II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010309-50.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

(Id. 953913), no montante de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010311-54.2013.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

(Id. 7236603), no montante de R$2.435,01 (dois mil e quatrocentos e trinta 

e cinco reais e um centavo). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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 
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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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010693-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOTUBO PET COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010693-76.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

(Id. 4333618), no montante de R$20.027,26 (vinte mil e vinte e sete reais e 

vinte e seis centavos). II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011094-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ NEGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR BINOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011094-12.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no Id. 970669, no montante de R$7.010,80 (sete mil e dez reais 

e oitenta centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 

239835. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – 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, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 
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JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000030-56.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no Id. 8755352, no montante de R$5.310,59 (cinco mil e 

trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado no Id. 8755378. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010272-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI SCHMITT (EXECUTADO)

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010272-52.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$3.314,75 (três mil e trezentos e quatorze 

reais e setenta e cinco centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010988-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON BRUNO OLIVEIRA NOBRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010988-50.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$13.708,65 (treze mil e setecentos e oito reais 

e sessenta e cinco centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 
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detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-68.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LUCIA LOCATELLI RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010711-68.2013.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$1.470,52 (um mil e quatrocentos e setenta reais e 

cinquenta e dois centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-02.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARRIDO UCHOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (EXECUTADO)

D' RUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010157-02.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$7.979,60 (sete mil e novecentos e setenta e nove reais 

e sessenta centavos). II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 
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preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SCHIRLEI PACHECO ALBINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE HORODENKO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000120-64.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$8.000,00 (oito mil reais). II - A penhora será processada 

em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000259-16.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$1.227,90 (dois mil e duzentos e vinte e sete reais e 

noventa centavos). II - A penhora será processada em conformidade com 

o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo 

bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001622-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LU CONFECCOES E TECIDOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DANTAS DE SOUZA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001622-04.2017.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$1.401,42 (um mil e quatrocentos e um reais e quarenta e 

dois centavos). II - A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 

do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio 

de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011180-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011180-46.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$6.027,82 (seis mil e vinte e sete reais e oitenta e dois 

centavos). II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010528-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PHILIP ALVES MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NEVES PENNA (EXECUTADO)

WAGNER NEVES PENNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010528-92.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$9.301,57 (nove mil e trezentos e um reais e 

cinquenta e sete centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 
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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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011268-84.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VALDEMAR RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DA SILVA TELLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011268-84.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$21.009,99 (vinte e um mil e nove reais e noventa e nove 

centavos). II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010520-86.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAFNE DE PAIVA RIBEIRO COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010520-86.2014.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$13.601,65 (treze mil e seiscentos e um reais e sessenta 

e cinco centavos). II - A penhora será processada em conformidade com 

o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo 

bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 
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deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011194-30.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RIGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011194-30.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$29.420,71 (vinte e nove mil e quatrocentos e 

vinte reais e setenta e um centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010643-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BECKERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO LELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010643-50.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$24.027,48 (vinte e quatro mil e vinte e sete 

reais e quarenta e oito centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010773-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PEREIRA EVANGELISTA HERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010773-06.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 
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de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$1.685,11 (um mil e seiscentos e oitenta e 

cinco reais e onze centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010829-78.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDER LORENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010829-78.2012.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$32.885,71 (trinta e dois mil e oitocentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002491-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RASPINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTONOGILDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1002491-64.2017.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$1.936,63 (um mil e novecentos e trinta e seis reais e 

sessenta e seis centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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 
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valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011812-48.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EILA DUMAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ANDRADE NOGUEIRA (EXECUTADO)

APARECIDA ANDRADE NOGUEIRA ME (EXECUTADO)

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011812-48.2010.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

no montante de R$17.444,68 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos). II - A penhora será processada 

em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VAITES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001521-98.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$4.915,53 (quatro mil e novecentos e quinze 

reais e cinquenta e três centavos). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 
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data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA APARECIDA DE PAULA TELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000234-66.2017.8.11.0040 (O) I - Indefiro o pedido de 

consultas em busca do atual endereço da parte demandada (Id. 9414377). 

Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da parte 

interessada (NCPC, 319, II), não tendo sido demonstrado nos autos que a 

demandante tenha esgotado todos os meios possíveis para localização da 

demandada, a fim de se desincumbir de tal ônus. II - Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o atual endereço da 

demandada, sob pena de extinção. III - Apresentado novo endereço, 

cumpra-se integralmente o já determinado no Id. 5575017. IV - Decorrido o 

prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MACAGNAN SARTORI (REQUERENTE)

BENJAMIN GERMANO SARTORI (REQUERENTE)

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI (REQUERENTE)

ADRIELA SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001371-20.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALY TEIXEIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010020-20.2014.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILER MARQUES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

MARINEI ARDAI MAGALHÃES (TESTEMUNHA)

RENATO ALVES VILAS BOAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003590-06.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 
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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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1004618-72.2017.8.11.0040 (O) I - Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 

II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da parte 

exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV – Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, defiro a pesquisa em nome do (s) executado (s), via Sistema 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados. Com a resposta, dê-se 

ciência às partes. Em sendo encontrados bens, manifeste-se o 

exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002759-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PADILHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA HATSUKO CHIROMATZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1002759-55.2016.8.11.0040 (D) Em princípio, incumbe à parte exequente a 

indicação do endereço da parte executada: Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, I. 

A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário somente é possível em 

hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte interessada demonstrar 

que esgotou os meios disponíveis para localizar a parte adversa. Com 

efeito, são diligências que extrapolam a precípua função de entrega da 

prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos de duração razoável 

do processo, as partes também possuem obrigações a cumprir em prol da 

celeridade processual. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é 

pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CONVÊNIO 

INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADO. 1 - Insurge-se 

a Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta ao 

Infojud, a fim de obter o endereço atualizado da parte ré. 2 - A requisição 

de informações a órgãos públicos pelo Judiciário, visando à localização do 

endereço do devedor para fins de citação, é providência admitida 

excepcionalmente, justificando-se tão somente na hipótese de o 

requerente comprovar ter esgotado todos os meios à sua disposição, o 

que não restou configurado nos autos. Precedentes desta Corte. 3 - Para 

que se configure a excepcionalidade é indispensável que o credor, antes 

de postular o auxílio ao Judiciário, cumpra uma série de diligências e que 

estas resultem inexitosas. Dentre as diligências a cargo do Exequente, 

destacam-se: pesquisa nas Juntas Comerciais, pesquisa no site 

telelistas.net; expedição de ofícios diretamente às concessionárias de 

serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, 

empresas de telefonia móvel e fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso 

dos autos, a Agravante apenas tentou citar, sem êxito, o devedor no 

endereço indicado na inicial, requerendo em seguida a consulta ao Infojud. 

Assim, a credora não se desincumbiu de seu ônus processual; não 

demonstrou que realizou as diligências possíveis e disponíveis, visando à 

obtenção do atual endereço da parte executada. 5 - Agravo de 

instrumento não provido. (AG nº 201500000032287/RJ, 5ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Marcus Abraham. j. 08.06.2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

RÉU CITADO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS 

ESGOTADAS. CONSULTA NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

CABIMENTO. 1. Exauridas todas as diligências possíveis para localização 

do endereço do executado, torna-se cabível a consulta no sistema Bacen 

Jud para obter tais informações, eis que admitida apenas em situações 

excepcionais. 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, o prazo de tramitação do feito sem 

efetivação da citação, autoriza a presunção de que esgotou todos os 

meios a seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante 

disso, DEFIRO as diligências postuladas no ID 10081650, para fins de 

pesquisa de endereço da parte executada junto aos sistemas eletrônicos 

disponíveis, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. 

Consigno que os três primeiros sistemas exigem o CPF da parte, ao passo 

que o último exige o nome da genitora. A parte exequente deverá indicar 

esses dados, acaso inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de restar preclusa a diligência (havendo tais dados nos autos, não há 

necessidade de manifestação no prazo assinalado). Intime-se a parte 

exequente. Juntados os resultados das diligências, renove-se a intimação 

para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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PROCESSO N. 8010801-08.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-22.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDERLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010738-22.2011.8.11.0040 (O) Preliminarmente à análise 

dos pedidos constantes no Id. 8683910, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprove a condição de sócio/proprietário do 

executado junto à empresa Imobiliária Xingu. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010896-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010896-38.2015.8.11.0040 (O) Tentada a intimação da 

parte executada no endereço informado nos autos e onde já foi localizada 

anteriormente, é válida e eficaz tal intimação, tendo em vista que não 

houve comunicação ao Juízo acerca da mudança de endereço (art. 19, § 

2º, Lei 9.099/95). Assim, intime-se a exequente para apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º). Após, os autos 

conclusos. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-64.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA QUATIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010203-64.2009.8.11.0040 (O) Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo de atualização do 

débito. Decorrido o prazo, com ou sem atualização, expeça-se carta 

precatória conforme requerido no Id. 1556274. Com o retorno da missiva, 

colha-se manifestação da exequente e retornem os autos conclusos. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011383-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011383-08.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000063-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL VENDRUSCOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000063-12.2017.8.11.0040 (O) Em princípio, incumbe à 

parte reclamante a indicação do endereço da parte requerida (Lei n. 

9.099/95, art. 14, §1º, I). A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário 

somente é possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte 

interessada demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a 

parte adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua 

função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos 

de duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações 

a cumprir em prol da celeridade processual. No caso em crivo, não 

obstante, a reclamante demonstrou que realizou diligências para localizar 

a parte reclamada, além do que o prazo de tramitação do feito autoriza a 

presunção de que esgotou todos os meios a seu alcance para viabilizar o 

prosseguimento do feito. Diante disso, DEFIRO as diligências postuladas, 

para fins de pesquisa de endereço da parte reclamada junto aos sistemas 

eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e SIEL. 

Consigno que os dois primeiros sistemas exigem o CPF da parte, ao passo 

que o último exige o nome da genitora. A parte reclamante deverá indicar 

esses dados, acaso inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de restar preclusa a diligência (havendo tais dados nos autos, não há 

necessidade de manifestação no prazo assinalado). Intime-se a parte 
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reclamante. Juntados os resultados das diligências, renove-se a intimação 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-44.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL PENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SEMP TOSHIBA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010980-44.2012.8.11.0040 (O) I – Considerando a 

solidariedade na obrigação, estão todos os devedores obrigados à divida 

toda, conforme preceitua o art. 264 do Código Civil, de sorte que, havendo 

pagamento parcial da condenação, continuam devedoras as duas 

executadas. Assim, decorrido “in albis” o prazo para as devedoras 

voluntariamente quitassem o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” (Id. 8346083), no 

montante de R$5.713,51 (cinco mil e setecentos e treze reais e cinquenta 

e um centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte 

credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001596-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001596-40.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-64.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010181-64.2013.8.11.0040 (O) I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes nestes autos (Id. 10275306), para que produza os 

efeitos legais e, nos termos do art. 922 do NCPC, defiro a suspensão do 

feito pelo prazo de 06 (seis) meses. II - Findo o prazo, deverá a exequente 

se manifestar independente de nova intimação, consignado desde já que a 

ausência de manifestação será entendida como cumprimento integral da 

obrigação. III – Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. IV - Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010587-17.2015.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 
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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. III - 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. IV - 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 extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - 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. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYANA PINELOPE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1000244-13.2017.8.11.0040 (D) De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 

9.099/95, “caberão embargos de declaração quando, na sentença ou no 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, o embargante não demonstrou a 

existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Além disso, o boleto bancário acostado 

ao feito não possui força executiva. Conforme previsto na jurisprudência 

pátria, é possível a execução de duplicata virtual, e não boleto bancário. 

Isso porque, já existindo a duplicata virtual, essa poderá ser protestada 

com indicação em boleto bancário e lastrear execução de título 

extrajudicial se acompanhada dos comprovantes de entrega da 

mercadoria e da prestação de serviço, vejamos: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DUPLICATAS. TRIBUNAL A QUO RECONHECE A PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68. ALTERAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O col. 

Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre 

convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do 

contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a duplicata virtual 

acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais 

com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 

da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas 

mencionadas na petição inicial. 2. Nesse contexto, incide, no ponto, o 

óbice contido na Súmula 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em 

sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de "ser possível o 

ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente 

acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos 

comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço" 

(AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/11/2015). 3. A modificação das 

premissas lançadas no v. acórdão recorrido - suficiência de provas para 

demonstrar a exigibilidade do título executivo - demandaria o revolvimento 

de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 

do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017). Grifou-se. No 

caso em crivo, somente há comprovação da entrega dos boletos 

protestados ao devedor, hipótese desprovida de força executiva. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Cumpra-se 

integralmente o decidido no ID 8282343. Intime-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002175-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1002175-85.2016.8.11.0040 (D) INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA propôs a presente execução de título extrajudicial em 

face de COTERPA CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, pretendendo o recebimento de crédito no valor de R$23.057,15 

(vinte e três mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos) 

representados pela duplicata n. 2052/1 emitida em 23.08.2016. Citada em 

10.08.2017 (ID 9387923), a executada em embargos à execução (ID 

9461214), arguiu a prevenção do Juízo da Primeira Vara Cível desta 

Comarca em razão do Processo nº 1001794-77.2016.8.11.0040 em trâmite 

naquela Vara com as mesmas partes e objeto, inclusive com pedido de 

compensação de dívidas, entendendo, portanto, conexão entre os feitos e 

ser aquele Juízo o competente para julgamento das ações em conjunto. 

Decido. Noticiada a tramitação perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de 

ação de sustação de protesto com compensação de dívidas e 

consignação em pagamento, que se discute o mesmo contrato entre as 

partes que deu causa a presente ação, é certa a existência de vinculação 

entre este processo e aquele. Nessa senda, verificada a conexão entre 

os feitos (NCPC, art. 55), considerando a distribuição do presente feito 

neste Juízo em 28.09.2016 e datando a distribuição daquele em 

31.08.2016, prevento, portanto, o Juízo da 1ª Vara Cível e competente 

para julgamento conjunto dos processos, consoante art. 59 do NCPC. Ante 

o exposto, reconheço a competência, por prevenção, do Juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca (NCPC, art. 58), e determino a remessa destes autos 
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com as baixas e anotações necessárias, devendo a parte reclamante 

acompanhar perante aquele Juízo a eventual necessidade de recolhimento 

de custas. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1000836-57.2017.8.11.0040 (D) Tempestivo (ID 9774080), recebo o 

recurso inominado (ID 9541782), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este 

último a bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em 

que ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. Já apresentadas as contrarrazões (ID 9870644), 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010466-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILA SHOPPING LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010466-23.2014.8.11.0040 (D) Tendo em vista o requerimento para 

expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para 

fornecimento do quadro societário da parte devedora, é certo que se trata 

de providência excepcional, a depender da prévia comprovação da 

impossibilidade da realização da diligência pelo interessado. Nessa senda, 

verifico que não há possibilidade de realizar diligências com a 

profundidade pretendida pela parte exequente, primeiramente porque o 

destinatário não possui convênio com o Poder Judiciário para diligências 

eletrônicas, sendo certo que a expedição de ofícios físicos é causa de 

delonga processual. Muitos processos acabam na conhecida “meta 2” do 

CNJ exatamente em razão de infindáveis diligências que não caberiam, 

propriamente, ao juízo. E o art. 6º do NCPC torna expresso que a duração 

razoável do processo não prescinde da cooperação das partes. Afora 

isso, a realização de diligências com tamanha amplitude fatalmente 

prejudicará a equânime distribuição da força de trabalho aos demais 

processos em tramitação. Ampliar o âmbito de pesquisa representará, 

fatalmente, prejuízo à celeridade em outros feitos, pois infelizmente os 

recursos são limitados e não há milagre nessa seara. Além disso, 

tratando-se de informações sabidamente públicas, podem ser obtidas pela 

própria parte interessada, que no uso dos preceitos fundamentais 

previstos no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, pode formalizar seu 

requerimento junto ao órgão expedidor. Nesse sentido, colaciono a 

orientação do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTACOMERCIAL. DESCABIMENTO. 

DILIGÊNCIA EXEQUÍVEL PELA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA. 

PRECEDENTES DO TJRS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70072719487, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

23/03/2017) Ante o exposto, não comprovado nos autos a falta de êxito 

na obtenção das informações, indefiro a pretensão. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao 

prosseguimento da execução, ciente de que sua inércia poderá ocasionar 

a extinção do feito nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010910-56.2014.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011581-21.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (REQUERENTE)

MILTON ROQUE DALLA QUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8011581-21.2010.8.11.0040 (D) I - Em atenção ao peticionado no ID 

10660067, determino que o bem seja depositado em poder do executado, 

na forma do art. 840, §2º, do NCPC, porquanto a própria parte exequente 

manifestou desinteresse do depósito em seu favor. II - Comunique-se ao 

juízo deprecado (ID 5588166). III - Intime-se a exequente. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BONADIMAN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOGENES RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010735-96.2013.8.11.0040 (O) I - Indefiro a diligência 

postulada no Id. 9342338, porquanto a busca em cartórios de registros de 

imóveis pode ser realizada pela própria exequente. II – Igualmente indefiro 

o pedido de requisição de cópias de declarações de imposto de renda dos 

sócios da reclamada, primeiro porque a diligência deve ocorrer de fora 

excepcional, o que não é o caso, tendo em vista que não esgotados pela 

exequente todos os meios de buscas para localização de bens da parte. III 

- Intime-se a parte exeqüente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020045-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO SABINO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8020045-58.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intime-se o D. Advogado Cidiney Rodrigues Ferreira acerca do noticiado 

no Id. 9714583. Após, retifique-se a distribuição, fazendo constar como 

advogada do exequente a Dra. Larissa Iná Gramkow Mesquita. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-95.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MANDU GAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010123-95.2012.8.11.0040 (D) I - 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 remanescente da condenação, nos termos do 

art. 523, § 2º, do NCPC. II - 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, sua impugnação. III - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “I”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PUPO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010059-46.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. 

Retifique-se, ainda, os pólos da demanda, observando que o Banco 

Itaucard S/A passa a exequente e Alisson Pupo Xavier a executado. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004314-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA SANCHES CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1004314-73.2017.8.11.0040 (D) Intime-se a parte exequente para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o referido título 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do 

NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004316-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1004316-43.2017.8.11.0040 (D) Intime-se a parte exequente para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o referido título 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do 

NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005270-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE NAVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1005270-89.2017.8.11.0040 (D) 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 os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 12 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010807-49.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LINDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010807-49.2014.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Não 

havendo cumprimento voluntário (ID 10417788), intime-se a parte 

exequente para apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa referida no ID 9044341, em 05 (cinco) dias. Com o cálculo, retornem 

os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela 

parte exequente (ID 7973256). III - 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. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (REQUERIDO)

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010306-61.2015.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 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. III - 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. IV - 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 extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - 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. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MAGRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010126-11.2016.8.11.0040 (D) Em princípio, incumbe à parte exequente a 

indicação do endereço da parte executada: Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, I. 

A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário somente é possível em 

hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte interessada demonstrar 

que esgotou os meios disponíveis para localizar a parte adversa. Com 

efeito, são diligências que extrapolam a precípua função de entrega da 

prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos de duração razoável 

do processo, as partes também possuem obrigações a cumprir em prol da 

celeridade processual. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é 

pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CONVÊNIO 

INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADO. 1 - Insurge-se 

a Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de consulta ao 

Infojud, a fim de obter o endereço atualizado da parte ré. 2 - A requisição 

de informações a órgãos públicos pelo Judiciário, visando à localização do 

endereço do devedor para fins de citação, é providência admitida 

excepcionalmente, justificando-se tão somente na hipótese de o 

requerente comprovar ter esgotado todos os meios à sua disposição, o 

que não restou configurado nos autos. Precedentes desta Corte. 3 - Para 

que se configure a excepcionalidade é indispensável que o credor, antes 

de postular o auxílio ao Judiciário, cumpra uma série de diligências e que 

estas resultem inexitosas. Dentre as diligências a cargo do Exequente, 

destacam-se: pesquisa nas Juntas Comerciais, pesquisa no site 

telelistas.net; expedição de ofícios diretamente às concessionárias de 

serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, 

empresas de telefonia móvel e fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso 
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dos autos, a Agravante apenas tentou citar, sem êxito, o devedor no 

endereço indicado na inicial, requerendo em seguida a consulta ao Infojud. 

Assim, a credora não se desincumbiu de seu ônus processual; não 

demonstrou que realizou as diligências possíveis e disponíveis, visando à 

obtenção do atual endereço da parte executada. 5 - Agravo de 

instrumento não provido. (AG nº 201500000032287/RJ, 5ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Marcus Abraham. j. 08.06.2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

RÉU CITADO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS 

ESGOTADAS. CONSULTA NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

CABIMENTO. 1. Exauridas todas as diligências possíveis para localização 

do endereço do executado, torna-se cabível a consulta no sistema Bacen 

Jud para obter tais informações, eis que admitida apenas em situações 

excepcionais. 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, o prazo de tramitação do feito sem 

efetivação da citação, autoriza a presunção de que esgotou todos os 

meios a seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante 

disso, DEFIRO as diligências postuladas no ID 9808646, para fins de 

pesquisa de endereço da parte executada junto aos sistemas eletrônicos 

disponíveis, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. 

Consigno que os três primeiros sistemas exigem o CPF da parte, ao passo 

que o último exige o nome da genitora. A parte exequente deverá indicar 

esses dados, acaso inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de restar preclusa a diligência (havendo tais dados nos autos, não há 

necessidade de manifestação no prazo assinalado). Intime-se a parte 

exequente. Juntados os resultados das diligências, renove-se a intimação 

para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEMA BERTOLDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA SOLETTI CECCONI OAB - PR55650 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010787-87.2016.8.11.0040 (D) Ante o peticionado no ID 7220930, 

intime-se a parte exequente para ciência e para que, em 05 (cinco) dias, 

apresente sua manifestação na forma do art. 916, §1º, do NCPC. Após, 

renove-se a conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1000739-57.2017.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 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. III - 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. IV - 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 extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - 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. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002569-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1002569-92.2016.8.11.0040 (O) Em princípio, incumbe à 

parte reclamante a indicação do endereço da parte requerida: Lei n. 

9.099/95, art. 14, §1º, I. A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário 

somente é possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte 

interessada demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a 

parte adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua 

função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos 

de duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações 

a cumprir em prol da celeridade processual. Nesse sentido, a orientação 

jurisprudencial é pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO 

CONVÊNIO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO 

CONFIGURADO. 1 - Insurge-se a Agravante em face de decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Infojud, a fim de obter o endereço 

atualizado da parte ré. 2 - A requisição de informações a órgãos públicos 

pelo Judiciário, visando à localização do endereço do devedor para fins de 

citação, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão 

somente na hipótese de o requerente comprovar ter esgotado todos os 

meios à sua disposição, o que não restou configurado nos autos. 

Precedentes desta Corte. 3 - Para que se configure a excepcionalidade é 

indispensável que o credor, antes de postular o auxílio ao Judiciário, 

cumpra uma série de diligências e que estas resultem inexitosas. Dentre 

as diligências a cargo do Exequente, destacam-se: pesquisa nas Juntas 

Comerciais, pesquisa no site telelistas.net; expedição de ofícios 

diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e 

autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e 

fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso dos autos, a Agravante apenas 

tentou citar, sem êxito, o devedor no endereço indicado na inicial, 

requerendo em seguida a consulta ao Infojud. Assim, a credora não se 

desincumbiu de seu ônus processual; não demonstrou que realizou as 

diligências possíveis e disponíveis, visando à obtenção do atual endereço 

da parte executada. 5 - Agravo de instrumento não provido. (AG nº 

201500000032287/RJ, 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. 

Marcus Abraham. j. 08.06.2015). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU CITADO POR EDITAL. 
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LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CONSULTA 

NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. 1. Exauridas todas 

as diligências possíveis para localização do endereço do executado, 

torna-se cabível a consulta no sistema Bacen Jud para obter tais 

informações, eis que admitida apenas em situações excepcionais. 2. 

Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, a reclamante demonstrou que realizou 

diligências para localizar a parte reclamada, além do que o prazo de 

tramitação do feito autoriza a presunção de que esgotou todos os meios a 

seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante disso, 

DEFIRO as diligências postuladas no Id. 5019154, para fins de pesquisa de 

endereço da parte reclamada junto aos sistemas eletrônicos disponíveis, 

quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e SIEL. Consigno que os dois primeiros 

sistemas exigem o CPF da parte, ao passo que o último exige o nome da 

genitora. A parte reclamante deverá indicar esses dados, acaso 

inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena de restar preclusa a 

diligência (havendo tais dados nos autos, não há necessidade de 

manifestação no prazo assinalado). Intime-se a parte reclamante. 

Juntados os resultados das diligências, renove-se a intimação para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONAVES CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010049-70.2014.8.11.0040 (O) I - Indefiro o pedido de 

consulta aos órgãos conveniados e expedição de ofício para a pesquisa 

do atual endereço da parte executada. Isso porque, é curial que se trata 

de providência a cargo da parte interessada (Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, 

I), não tendo sido demonstrado nos autos que a exequente tenha 

esgotado todos os meios possíveis para localização da executada, a fim 

de se desincumbir de tal ônus. Limitou-se, meramente a postular ao Juízo 

consulta aos órgãos conveniados. II - Intime-se a parte exeqüente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE JESUS CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001485-56.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ ANTUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010390-62.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILINE FRANCIELE FRASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010411-04.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 
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do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011170-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CARVALHO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011170-02.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-28.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DUAYR JESUS METELLO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010121-28.2012.8.11.0040 (O) I - Defiro o pedido de 

penhora “on-line” (Id. 9638612), no montante de R$4.502,72 (quatro mil e 

quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos). II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – 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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA STUANI (REQUERENTE)

MAURO ANTONIO STUANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010163-38.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 
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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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011116-36.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CONTABIL CONTATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SIEBERT LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE CEZAR KOMINKIEWICZ (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO SIEBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010144-32.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE JESUS ALVES GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010795-64.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BORGES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001570-42.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-18.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ OAB - MT0014907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010531-18.2014.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 
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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. VI - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011405-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011405-66.2015.8.11.0040 (O) Os sócios da reclamada 

não são partes neste feito, assim indefiro o postulado no Id. 9011532. 

Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe novo endereço da parte reclamada, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004312-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE JUMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1004312-06.2017.8.11.0040 (O) Intime-se a exequente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o título 

executivo citado no pedido, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. Sorriso/MT, 16 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010918-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010918-96.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010184-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010184-48.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - 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 extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – 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. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005377-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO)

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (EXECUTADO)

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005377-36.2017.8.11.0040 (O) I - Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 

II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da parte 

exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 185 de 700



(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005127-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CAROLINY RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1005127-03.2017.8.11.0040 (D) I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS SERAFIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005160-90.2017.8.11.0040 (O) I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005164-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI IVANETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005164-30.2017.8.11.0040 (O) I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005181-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005181-66.2017.8.11.0040 (O) I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005098-50.2017.8.11.0040 (O) I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado, diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIDROLUX - COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSSUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MS13930 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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PROCESSO N. 1000486-06.2016.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos (Id. 11127348), bem como a concordância da 

parte reclamante (Id. 10736296), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 10736296. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011720-70.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SCHIMIT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8011720-70.2010.8.11.0040 (O) I - Este feito tramita há 

muitos anos, sem notícias de bens viáveis para penhora, a despeito de 

inúmeras diligências realizadas pela parte credora e pelo juízo. Já não há 

assim interesse processual na continuidade da tramitação, pois 

evidenciada a impossibilidade de satisfação do crédito a partir da 

responsabilização patrimonial da parte devedora. II - Isso posto, JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, 

entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão do seu crédito, 

como título para eventual futura execução (Enunciado 75/FONAJE) ou 

demais providências de seu interesse. III - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001284-30.2017.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos (Id. 11163792), bem como a concordância da 

parte reclamante (Id. 11087194), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 10736296. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU NECKEL MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001814-34.2017.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos (Id. 11154819), bem como a concordância da 

parte reclamante (Id. 11169020), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 10736296. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS MEDEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001419-76.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JONATAS MEDEIRO DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. JACOB 
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SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001279-42.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ADEMILSON LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA MARCIA OSSAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001421-46.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LEANDRA MARCIA OSSAKA 

REQUERIDO: CLARO S/A Ante a informação pela parte requerida da 

realização de composição extrajudicial (ID9192241) com a quitação do 

débito (ID 9761988), julgo extinto este feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI LUCIA SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010529-77.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ELI LUCIA SULZBACHER 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

embargos de declaração opostos por ELI LUCIA SULZBACHER contra 

sentença (ID9467008) dos autos. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: 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; Alega o embargante que 

houve omissão quanto à confirmação da medida liminar concedida, 

tornando-a definitiva para cancelar a inscrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito bem como declarar o cancelamento da compra do bem 

móvel. Com efeito, verifico que a sentença foi omissa no que se refere a 

tal ponto, assim, acolho os presentes embargos, a fim de que se 

esclareça que, nos termos da fundamentação da sentença, deve ser 

cancelada a compra efetuada e tornar definitiva a liminar concedida no 

processo, para que se exclua definitivamente o nome da autora dos 

cadastros restritivos de crédito em relação a tal débito. DISPOSITIVO Face 

ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, 

dando-lhe provimento para retificar o dispositivo da sentença, que 

passará a ser redigido da seguinte forma: “Face ao exposto opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação de Reparação de Danos para: 

a) a título de danos materiais, a restituição do valor de R$100,00 (cem 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso 

respectivo, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240); b) a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois 
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mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); c) Declarar cancelada a 

compra e venda em questão, com relação ao contrato 0563840 nada mais 

sendo devido pela parte autora em relação à mesma; c) Confirmar a liminar 

anteriormente concedida.” Submeto à apreciação do Juiz Presidente. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000853-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015) . De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE MORAES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003085-15.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JANAINA DE MORAES 

NASCIMENTO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

embargos de declaração opostos por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra sentença dos autos. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua 

vez, assim trata dos embargos declaratórios: 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; Alega o embargante que 

houve erro na sentença ora embargada, porquanto a mesma não é 

referente ao caso em tela. Verifico que a sentença refere-se sim ao caso 

em discussão nesse processo, tendo havido apenas um erro material no 

primeiro parágrafo ao referir que a requerida era a empresa Vivo S/A, 

enquanto a mesma é a empresa ora embargante, estando todos os demais 

dados da sentença corretos. Tal impropriedade em nada afeta o 

dispositivo da sentença. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo 

ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhes parcial 

procedência, apenas para retificar o erro material exposto no primeiro 

parágrafo da sentença, nos termos da fundamentação. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEANDRO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002151-23.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOCEANDRO FRANCO 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUZA ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003010-73.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MUZA ASSESSORIA LTDA - 

ME REQUERIDO: OI S/A O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar apesar das faturas questionadas estarem programadas para 

débito em conta, deve haver comprovação cabal do seu desconto, o que 

foi comprovado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002324-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (REQUERIDO)

SALETE DEMARCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002324-47.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FABRICIO PEDRO ZORDAN 

REQUERIDO: HILARIO SCHORR, SALETE DEMARCK RELATÓRIO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por FABRÍCIO PEDRO ZORDAN contra sentença (ID9736928) dos 

autos. O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 

48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015) . O Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos 

declaratórios: 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; Alega o embargante 

que houve omissão na sentença ora embargada, porquanto a mesma 

condenou o reclamante ao pagamento de custas, deixando de apreciar o 

pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, verifico que a 

sentença foi omissa nesse ponto. Assim, atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

reclamante não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária 

gratuita postulada no ID 6867827. DISPOSITIVO Face ao exposto opino 

pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhes provimento 

para conceder à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TOME DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010782-65.2016.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO TOME DE LIMA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000762-03.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA LUCIA MORAES 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte 

Embargante, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, sustenta OMISSÃO na sentença de id nº 

9201854 quanto a ausência de análise do pedido contraposto formulado 

por este visando a condenação da parte Embargada ao pagamento do 

valor das parcelas em atraso e na condenação da mesma ao pagamento 

de multa por litigância de má-fé. Em breve síntese a parte Embargante 

sustentou pela condenação da parte Embargada ao pagamento das 7 

parcelas em aberto, no valor de R$313,00 cada uma, totalizando 

R$2.191,00. Com efeito, tendo sido comprovada a compra e venda e o não 

pagamento das parcelas, tenho que merece procedência o pedido 

contraposto, condenando a parte autora ao pagamento das 7 parcelas de 

R$313,00, devendo incidir sobre as mesma correção monetária e juros de 

mora a contar do vencimento de cada uma. Ainda, restou evidenciado que 

a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 
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obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, que provou a 

contratação, deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e 

boa-fé. Assim, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, 

art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 

2% (dois por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$30.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 

Diante do exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para modificar o dispositivo 

sentencial que passará a ter seguinte redação, com base na 

fundamentação supra, mantendo-se as demais partes da sentença em 

sua integralidade: “Ante o exposto, eu juíza leiga, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, por conseguinte, revogar a liminar concedida no Id. 4941210, 

bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. JULGAR 

PROCEDENTE o pedido contraposto formulado, condenando a requerente 

ao pagamento das 7 (sete) parcelas de R$313,00 que estão em atraso, 

devendo incidir sobre as mesmas correção monetária e juros de mora a 

contar do vencimento de cada uma. Condeno a reclamante, também, ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$30.000,00, bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários 

arbitrados e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, 

na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, 

contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma 

do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-59.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010246-59.2013.8.11.0040 REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL VEDOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 
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pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002251-12.2016.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA PEDROSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003083-45.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GENILSON SANTOS 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 
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sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000488-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GERONIMO SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003218-57.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JANETE DE JESUS ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000785-46.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SALETE FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000784-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAFAELA RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000815-81.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALERIA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
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(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000489-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBSON ROSA DE ANDRADE 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000973-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEONICE ARAUJO PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 
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embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000959-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003465-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDERSON SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por 

VALDERSON SOUSA SANTOS contra sentença (ID10790939) dos autos. 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O 

Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: 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; Alega o embargante que 

houve omissão na sentença ora embargada, porquanto a mesma 

condenou o reclamante ao pagamento de custas, deixando de apreciar o 

pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, verifico que a 

sentença foi omissa nesse ponto. Assim, atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

reclamante não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária 

gratuita postulada no ID 8798170. DISPOSITIVO Face ao exposto opino 

pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhes provimento 

para conceder à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-18.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GUIZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000955-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE GUIZANI 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORMERINA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003377-97.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CORMERINA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
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LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALLIA SOUSA CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002210-45.2016.8.11.0040 REQUERENTE: NATALLIA SOUSA CAMELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DIEGO SCHOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000501-38.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALESSANDRO DIEGO SCHOLZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 
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com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIANE MARIA DE SOUZA NETO KUMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000902-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LOZIANE MARIA DE SOUZA 

NETO KUMMER REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010555-75.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LUZILENE CARVALHO ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 
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pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002232-06.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002216-52.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 
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obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002418-29.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MAYARA ROSA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002208-75.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA FATIMA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 203 de 700



que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FIGUEREDO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002214-82.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GILMAR FIGUEREDO PASSOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJONNATA DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003763-30.2016.8.11.0040 REQUERENTE: DJONNATA DIAS VIEIRA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERY JHONES MORAIS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002033-81.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ERY JHONES MORAIS 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI APARECIDA MARTINS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000977-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAGALI APARECIDA MARTINS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE KATIA DESORDI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000895-45.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSANE KATIA DESORDI 

NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 
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para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JULIO MULLER (REQUERENTE)

L. M. D. N. (REQUERENTE)

MARYELLE MIRANDA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001416-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GABRIEL JULIO MULLER, 

MARYELLE MIRANDA MULLER, LUCCA MIRANDA DEL NERO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que embora o valor total pleiteado fora de R$1.499,38, houve a 

desistência da ação por parte do autor LUCCA MIRANDA DEL NERO, de 

modo que do valor total pago fora descontado o valor da passagem do 

mesmo. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO REINOSO FIDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001235-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ARLINDO REINOSO FIDENCIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 
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EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0016838A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010561-82.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JONAS OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001610-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADEVALDO NOVAIS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 
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relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003070-46.2016.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELA ROSA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001670-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MIKAELA ROSA ALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá 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”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 
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Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO FERNANDO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010051-69.2016.8.11.0040 (D) Conforme art. 917, V, do NCPC, trata-se a 

incompetência relativa do juízo matéria a ser arguida em sede de 

embargos à execução, necessitando inclusive de dilação probatória para 

averiguação da parcial prestação de serviço e inadimplemento contratual, 

de sorte que não se insere naqueles conteúdos cuja exceção de 

pré-executividade é permitida, pois há outro meio processual para tanto, 

conforme firme orientação jurisprudencial nesse sentido: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO 

CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para 

discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos 

processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo 

atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação 

probatória. Precedentes. 2. No caso, os fatos alegados demandam 

contraditório, não sendo admissível a via limitada da exceção de 

pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 

07061907320178070000 (1037643), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria 

de Lourdes Abreu. j. 09.08.2017, DJe 01.09.2017). AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de pré-executividade constitui-se em 

medida apropriada para exame de matérias que se relacionem com os 

pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos 

formais flagrantes do título executivo. Logo, não se insere nesse contexto 

a discussão que se relaciona com o excesso de execução, matéria 

própria dos embargos à execução, conforme artigo 745, inciso III, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo 

Regimental nº 70060215076, 16ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Ergio Roque 

Menine. j. 31.07.2014, DJ 04.08.2014). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE 

DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE EMBARGOS DO 

DEVEDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO AGRAVANTE – 

REJEIÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A irresignação dos executados deve ser apresentada em 

medida judicial específica de defesa, por ser a via adequada para 

contrapor a ação executiva. (AI 104821/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2012, Publicado no DJE 

18/12/2012). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

interposta pela parte executada no ID 4561831. Intimem-se, devendo a 

parte exequente se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao 

prosseguimento da execução, ciente de que sua inércia poderá ocasionar 

a extinção do feito nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003405-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003405-31.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEONARDO PRADO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, LEONARDO 

PRADO DA SILVA, que recentemente tentou efetuar uma compra no 

crediário, a qual foi inviabilizada ante a constatação da negativação do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que 

desconhece a inscrição no SPC em relação ao contrato nº 0244644803 no 

valor de R$100,30. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar 

nula a cobrança e condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, diz que houve regular 

contratação e notória prestação de serviços. Junta telas de sistema que 

provam a contratação. Pugna pela aplicação da súmula nº385 do STJ. 

Primeiramente, tenho que não merece prosperar a preliminar alegada. O 

art. 319 do CPC não traz o comprovante de endereço como requisito 

indispensável para o recebimento da petição inicial, sendo suficiente a 

indicação da residência do autor. Pois bem, quanto ao mérito, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 
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favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia 

é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição (05/11/2016), 

possuía a parte autora outra inscrição preexistente, efetuada por 

SP-JAI/SCARD em 23/10/2015, conforme demonstram os documentos 

juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

todos os débitos com relação ao contrato nº 0244644803 no valor de 

R$100,30, determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos, confirmando a liminar anteriormente concedida; Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA TORQUATO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003415-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAIARA TORQUATO PAZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, MAIARA 

TORQUATO PAZ, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada. Diz que nunca adquiriu qualquer produto da mesma e 

desconhece a inscrição com relação ao contrato nº 02832361191 no valor 

de R$232,65. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, diz 

que houve regular contratação e notória prestação de serviços. Junta 

telas de sistema que provam a contratação. Aduz que a modalidade 

pré-paga não possui contrato escrito, o que impossibilita a requerida de 

apresenta-lo na presente ação. Pugna pela aplicação da súmula nº385 do 

STJ. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que a linha foi contratada pela parte autora, tendo sido 

utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 
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demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos 

autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde 

supostamente a parte teria contratado os serviços. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

parte requerente no sistema restritivo de crédito caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº nº 02832361191 no valor de R$232,65, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente concedida; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003417-45.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDENIR MOREIRA SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora, 

VALDENIR MOREIRA SOARES, que constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida no valor de R$136,17 com relação ao contrato 0239456934. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer 

seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida contesta sustentando ter havido regular contratação, e junta 

telas do sistema que supostamente provam a mesma. Argui a inexistência 

de dano moral. Diz que houve inicialmente contratação na modalidade 

pré-pago, onde não há contrato, e posterior migração para a modalidade 
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controle. Aduz a possibilidade de fraude. Pugna pela condenação da parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha telefônica foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados 

na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito com relação ao contrato nº 0239456934 no valor de R$136,17, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003688-54.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JESSICA GUSTAVO GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, JÉSSICA GUSTAVO GOMES, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que nunca 

adquiriu qualquer produto da mesma e desconhece a inscrição com 

relação ao contrato nº 0234614286 no valor de R$218,07. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de 

desistência do processo, pois o mesmo somente foi formulado após a 

apresentação de contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que 

a ação está apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação dos 

serviços e, portanto a improcedência da demanda, conforme se 

demonstrará abaixo. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo em especial com a assinatura constante na cédula de identidade 
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e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois 

não há notícia nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 81), este fixado em R$15.760,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (quinze por cento) 

do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). 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. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003418-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSYNEIA CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, ROSYNEIA 

CRISTINA DA SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada. Diz que nunca adquiriu qualquer produto da mesma e 

desconhece a inscrição com relação ao contrato nº 16360429 no valor de 

R$544,84. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida, OI S/A, diz que houve regular 

contratação e notória prestação de serviços de TV por assinatura. Diz 

que houve a cobrança de multa proporcional que o cliente tinha ciência 

quando solicitou o cancelamento dos serviços. Junta telas de sistema que 

provam a contratação. Aduz que inexiste ofensa à honra subjetiva do 

consumidor, pois o mesmo trata-se de devedor contumaz. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que o 

serviço foi contratado pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo 

apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à 

conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Ademais, por trata-se de instalação de televisão 

por assinatura, fácil seria colher a assinatura do contratante em um 

contrato físico. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter 

ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da parte requerente no sistema restritivo de 

crédito caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 
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concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

Energisa Mato Grosso no dia 03/08/2017, conforme demonstra o extrato 

juntado pela requerida. Vale ressaltar que o extrato juntado em 

impugnação pela parte autora data de 05/07/2017, em data anterior a tal 

inscrição, portanto. Assim, considerando as particularidades do caso 

concreto, tenho que o valor da indenização, segundo os padrões 

estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil 

e reais), valor que entendo razoável e adequado, não implicando ônus 

excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

16360429 no valor de R$544,84, determinando a baixa definitiva do nome 

da parte autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente concedida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003431-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE AVILA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003431-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDIR DE AVILA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, VALDIR DE ÁVILA LIMA, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que nunca 

adquiriu qualquer produto da mesma, não possui com a reclamada 

nenhuma relação jurídica e desconhece a inscrição com relação ao 

contrato nº 0256602117 no valor de R$105,97. Requereu a procedência 

da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo em especial com a assinatura constante na CNH e, ainda, por ter 

a requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há notícia 

nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 
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vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 81), este fixado em R$15.760,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (quinze por cento) 

do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). 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. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003462-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA CARNEIRO CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte 

autora, FRANCISCA CARNEIRO CRUZ, que ao tentar ao tentar realizar 

compras em estabelecimentos comerciais através de crediário, constatou 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente 

a dívida junto à requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, no valor de R$260,76 

com relação ao contrato 0215501805. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido. Aduz que não houve notificação da 

inscrição. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja 

condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00. A requerida, afirma ter havido regular contratação e 

notória prestação de serviços, com relação a uma linha telefônica 

habilitada em 20/05/2014 no plano smartvivo controle 500 MB. Diz que as 

cobranças tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta acerca da 

ausência de dano moral. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da 

petição inicial, pois além de não ser requisito indispensável a juntada de 

comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo, o 

comprovante juntado pelo autor está em nome de sua genitora, conforme 

pode-se ver no seu documento de identidade. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme demonstram os documentos juntados. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 
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débito de R$260,76 com relação ao contrato 0215501805, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERENITA MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003481-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ERENITA MARIANO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, ERENITA MARIANO DE LIMA, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que nunca 

adquiriu qualquer produto da mesma e desconhece a inscrição com 

relação aos contratos nº 0209891654, 0232085716 e 0232088248 nos 

valores respectivos de R$230,32, R$134,75 e R$134,97. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo em especial com a assinatura constante na cédula de identidade 

e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois 

não há notícia nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 81), este fixado em R$15.760,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (quinze por cento) 

do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). 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. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005111-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FRANCIELE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005111-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILVIA FRANCIELE DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Ante o exposto no ID 10275960 apresento o 

projeto de sentença no sentido de homologar o pedido de desistência da 

ação, consequentemente declarando a extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII e §§4º e 5º do CPC. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). 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. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005118-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARDOSO DA SILVA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005118-41.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SAMUEL CARDOSO DA SILVA 

NERES REQUERIDO: AMERICEL S/A Ante o exposto no ID 10276068 

apresento o projeto de sentença no sentido de homologar o pedido de 

desistência da ação, consequentemente declarando a extinção do 

presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII e §

§4º e 5º do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, (Lei n. 9.099/95, art. 55). 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. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 18 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003378-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ABREU FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003378-48.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE DE ABREU FRANCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, ANDRÉ DE ABREU FRANCA, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que nunca 

adquiriu qualquer produto da mesma, não possui com a reclamada 

nenhuma relação jurídica e desconhece a inscrição com relação ao 

contrato nº 0228393858 no valor de R$113,06. Requereu a procedência 

da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo em especial com a assinatura constante na CNH e, ainda, por ter 

a requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há notícia 

nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 81), este fixado em R$15.760,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (quinze por cento) 

do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). 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. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003691-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLENE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora, 

MARLENE DE OLIVEIRA, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$72,39 e R$644,17 com relação aos contratos 2130816665 e 

0297314874. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada 

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida contesta sustentando ter havido regular 

contratação, e junta telas do sistema que supostamente provam a mesma. 

Argui a inexistência de dano moral. Diz que houve inicialmente contratação 

na modalidade pré-pago, onde não há contrato, e posterior migração para 
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a modalidade controle. Aduz a possibilidade de fraude. Pugna pela 

condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto 

a requerida alega que a linha telefônica foi contratada pela parte autora, 

tendo sido utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Poderia a 

requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação 

telefônica onde supostamente a parte teria contratado os serviços. Se 

houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente 

ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

devendo aprimorar seus sistemas, a fim de manter nos mesmos dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito com relação aos contratos 2130816665 e 0297314874, no valor 

respectivo de R$72,39 e R$644,17, determinando a baixa definitiva do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível 

para homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002949-81.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte 

autora, DEUZIMAR GAMA DA SILVA, que ao tentar ao tentar realizar 

compras em estabelecimentos comerciais através de crediário, constatou 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente 

a dívida junto à requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, no valor de R$338,67 

com relação ao contrato 2140057312. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido. Aduz que não houve notificação da 

inscrição. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja 

condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00. A parte requerida foi devidamente citada, 

compareceu à audiência de conciliação, mas não houve apresentação de 

contestação. Assim, a revelia está manifesta, pelo que presumo, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, verdadeiros os fatos alegados na 

inicial e, deles advindo a conseqüência jurídica pretendida, decido a lide. 

Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que caberia à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 
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aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$338,67 com relação ao contrato 2140057312, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003641-80.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SUZANA RODRIGUES DE 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte 

autora, SUZANA RODRIGUES DE ABREU, que constatou que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto 

à requerida no valor de R$122,18 com relação aos contrato 0280914307. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer 

seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida contesta sustentando ter havido regular contratação, e junta 

telas do sistema que supostamente provam a mesma. Diz haver áudio que 

prova a contratação. Argui a inexistência de dano moral. Diz que houve 

inicialmente contratação na modalidade pré-pago, onde não há contrato, e 

posterior migração para a modalidade controle. Aduz a possibilidade de 

fraude. Pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega que a linha telefônica foi contratada 

pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. A gravação juntada possui apenas alguns segundos, 

onde a interlocutora apenas diz que seu nome é Suzana, mas não há 

confirmação de nenhum dado pessoal e nem contratação. Se houve 

fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo 

aprimorar seus sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos 

de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 
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dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$122,18 com relação aos contrato 0280914307 determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAIXAO ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003644-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DA PAIXAO ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, MARIA DA PAIXÃO 

ALMEIDA SANTOS, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$164,38 com relação ao contrato 2126188283 e R$218,13 com 

relação ao contrato 2126187060. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. Foi deferida a liminar e a inversão do 

ônus probatório. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo em especial com a 

assinatura constante na procuração e declaração de hipossuficiência, e, 

ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois 

não há notícia nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Assim, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Por fim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 6% (seis por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial 

nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

22.09.2015, DJe 28.09.2015). 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. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRITSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003654-79.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDUARDO FRITSCH 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, EDUARDO 

FRITSCH, que foi surpreendido por uma negativação indevida junto à 

requerida, no valor de R$78,84 com relação ao contrato 2046732472. Diz 

que desconhece os motivos ensejadores de sua negativação pois não 

reconhece a legitimidade do débito cobrado. Requer a procedência da 

demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 
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R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, diz ser descabida a 

inversão do ônus probatório. Afirma que houve regular contratação e 

notória prestação de serviços em relação a linha (66)9.9624-0833, tendo 

havido, inclusive, pagamento de faturas. Diz inexistirem danos morais 

indenizáveis. Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que o 

serviço foi contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo 

apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à 

conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na contestação (ID. 10382849). Pelos documentos 

juntados percebe-se que havia outras 7 (sete) inscrições efetuadas por 

Gazin Com Móveis, disponibilizadas em 05/02/2013 e excluídas em 

06/10/2014. Como a inscrição ora em discussão foi realizada em 

29/08/2014, inexiste dano moral a ser ressarcido. Assim, embora quando 

do ingresso da presente ação não havia preexistente ativa, deve-se tomar 

por marco temporal a data em que a mesma ocorreu. Tal entendimento já 

está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$78,84 com relação ao contrato 2046732472 determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSILAINE POLIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002828-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GESSILAINE POLIDO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, 

GESSILAINE POLIDO RODRIGUES, que ao tentar realizar compras em 

estabelecimentos comerciais através de crediário, teve a indigna surpresa 

de descobrir que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$371,07 com 

relação ao contrato 0265577898. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Aduz que não houve notificação da inscrição. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. Foi deferida a liminar e a inversão do ônus probatório. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais do mesmo. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 222 de 700



INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinados pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo em especial com a assinatura constante na cédula de 

identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência e, ainda, 

por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte 

autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois não há 

notícia nos autos que houve furto de documentos dos mesmos. Ademais, 

o endereço informado quando da contratação é o mesmo do informado na 

inicial da presente ação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Ademais, pelos documentos trazidos pela requerida em contestação, 

verifico ainda que a parte autora possuía outra inscrição preexistente e 

diversas outras concomitantes à inscrição ora discutida, as quais não 

apareceram no extrato juntado pela mesmo com a inicial. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a 

tutela de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 6% (seis por cento) do 

valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários 

arbitrados e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, 

na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, 

contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma 

do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015). 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. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003645-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEORY MARCELA SAVARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003645-20.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KEORY MARCELA SAVARIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora, KEORY 

MARCELA SAVARIS, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$174,95 com relação aos contrato 0254002615. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer seja 

declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida contesta sustentando ter havido regular contratação e notória 

prestação de serviços. Aduz a possibilidade de fraude. Pugna pela 

aplicação da súmula 385 do STJ. Diz inexistir dano moral indenizável. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que a linha telefônica foi contratada pela parte autora, 

tendo sido utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 
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pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito de R$174,95 com relação ao 

contrato 0254002615 determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003656-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRITSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003656-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDUARDO FRITSCH 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que 

relata a parte autora, EDUARDO FRITSCH, que foi surpreendido por uma 

negativação indevida junto à requerida, no valor de R$208,94 com relação 

ao contrato 150164886. Diz que desconhece os motivos ensejadores de 

sua negativação pois não reconhece a legitimidade do débito cobrado. 

Requer a procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de 

débitos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. A requerida, EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, diz que a inscrição tratou-se de exercício 

regular de direito. Afirma que o endereço onde houve a instalação do 

serviço de TV por assinatura coincide com o informado na inicial. Discorre 

acerca da legalidade das telas sistêmicas como meio de prova. Pugna pela 

aplicação da súmula 385 do STJ. Pois bem, quanto ao mérito, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que o 

serviço foi contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo 

apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à 

conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Ademais, como alega a requerida que houve 

instalação do serviço no endereço residencial da autora, fácil seria colher 

a assinatura da mesma em um contrato físico. Se houve fraude, como 

alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha 

nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados pela mesma na inicial. Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 
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Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$208,94 com relação ao contrato 150164886, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002514-44.2016.8.11.0040 REQUERENTE: NILTON LUCIANO DA SILVA 

REQUERIDO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais em que relata a parte autora, NILTON LUCIANO DA 

SILVA, que reside em um imóvel no Residencial Santa Clara. Afirma que a 

requerida fez ampla divulgação e propaganda de que citado residencial 

seria um local seguro, com direito a patrulha comunitária e sistema de 

câmeras que deveria ser implantado em todo bairro. Refere que no 

entanto, sua residência foi assaltada no dia 11/04/2016, o que em tese 

deveria ter sido evitado pelo sistema de segurança e monitoramento da 

reclamada. Diz que as câmeras sequer flagraram o momento do crime, o 

que demonstra o péssimo serviço prestado. Afirma que a requerida deve 

responder pelos prejuízos causados, pois era sua responsabilidade zelar 

pela segurança dos moradores daquele bairro. Requer a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

equivalente a 15 salários mínimos, em virtude da propaganda enganosa, 

bem como ao valor de R$2.735,00 de danos materiais, correspondente ao 

valor total dos objetos furtados. A requerida contesta alegando que não 

tem como fim a prestação de serviços de segurança e que o sistema de 

monitoramento no residencial Santa Clara está sendo implantado mas 

ainda não está concluído. Afirma que o sistema de câmeras e 

monitoramento não torna impossível a prática de furto. Relata que há 

incongruências entre os objetos furtados que foram relatados na inicial e 

no boletim de ocorrência. Aduz que inexiste culpa, de modo que ausente o 

dever de indenizar. Refere que desconhece a venda para o autor, pois o 

contrato de compra e venda fora celebrado com “Construtora Águia 

LTDA”. Pugna pela improcedência da demanda. Tenho que improcede o 

pleito. O fato de ter sido oferecido monitoramento e câmeras no bairro 

residencial não significa que a requerida se comprometia a evitar todo e 

qualquer infortúnio a ser causado pela ação de terceiros naquele 

residencial. O monitoramento tem o condão de coibir, dificultar que a 

prática delitiva ocorra, mas não há que se falar em responsabilização por 

não ter o mesmo evitado o furto. O anúncio de maior segurança deve-se 

ao fato de que espera-se que o sistema implantado torne menos atrativo o 

bairro para a prática de atos criminais. Ora, se assim fosse, não haveria 

assaltos em agências bancárias, lojas com segurança e câmeras, por 

exemplo, onde o esquema de segurança é forte e mesmo assim não evita 

que tais crimes ocorram. O sistema implantado, como já dito, visa repelir a 

prática de delitos, ou ao menos identificar os autores com mais facilidade, 

mas como é de conhecimento notório, não evita totalmente a prática de 

roubos e furtos, como o que ocorreu na residência do autor. Assim, 

embora lamentável o fato ocorrido, tenho que não há como se 

responsabilizar a requerida pelo furto, de modo que não há que se falar 

em reparação por danos materiais ou morais. A alegação exposta na 

impugnação, da demora na implantação, visto que passados 4 anos o 

sistema de monitoramento continua em fase de testes não pode ser 

analisada na presente ação, que visa tão somente a reparação por danos 

morais em materiais em razão do fato delituoso em específico, conforme 

pedidos da petição inicial, sob pena de incorrer em vício na sentença. 

Assim, caso pretenda o autor discutir o descumprimento do contrato, 

deverá propor outra ação com esse fim específico. DISPOSITIVO Face ao 

exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010651-90.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO VIANA DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

e indenização por danos morais, proposta por ANTONIO VIANA DE 

ARAÚJO em face de VIVO S/A. A parte reclamante, devidamente intimada, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. Custas pela parte 

reclamante (Enunciado 28 do FONAJE). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JANAÍNA L. FRANZ TARTARI, Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-33.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO OAB - SP0196717A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010293-33.2013.8.11.0040 REQUERENTE: EDEN OSMAR DA ROCHA 

REQUERIDO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por ÉDEN OSMAR DA ROCHA em desfavor de NEON DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. Foi deferido prazo de 10 dias ao 

exequente a fim de se manifestar acerca dos rumos da execução, tendo o 

mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 

11033813). Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 12 

de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 18 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES RODRIGUES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001830-22.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CHARLES RODRIGUES JORGE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, CHARLES 

RODRIGUES JORGE, que recentemente tentou efetuar uma compra no 

crediário, a qual foi inviabilizada ante a constatação da negativação do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que 

desconhece as inscrições no SPC em relação ao contrato nº 0250575390 

no valor de R$27,99 e R$1.463,52. Requereu a concessão de tutela de 

urgência antecipada para determinar a imediata retirada do seu nome dos 

cadastros de devedores, sob pena de multa diária e, ao final, a 

procedência da demanda a fim de declarar nula a cobrança e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Foi indeferida a tutela de 

urgência e deferida a inversão do ônus probatório. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, afirma ter havido regular contratação, e junta 

telas do sistema que supostamente provam a mesma. Pugna pela 

improcedência da ação por tratar-se a inscrição de exercício regular de 

direito. Afirma ter havido fruição dos serviços, de modo que legítima a 

cobrança do débito. Discorre acerca da aceitabilidade das telas sistêmicas 

como meio de prova. Aduz a possibilidade de ter ocorrido fraude por parte 

de estelionatários, sendo a empresa vítima. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia 

é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da parte requerente no sistema 

restritivo de crédito caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 226 de 700



nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

“Móveis Gazin – Douradina/PR” no dia 20/05/2016, conforme demonstra o 

extrato juntado com a inicial. Assim, considerando as particularidades do 

caso concreto, tenho que o valor da indenização, segundo os padrões 

estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil 

e reais), valor que entendo razoável e adequado, não implicando ônus 

excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0250575390 nos valores de R$27,99 e R$1.463,52, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos. b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE PATRICIA LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000712-74.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LAURIANE PATRICIA LEITE 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos proposta por LAURIANE PATRÍCIA 

LEITE SILVA em face de OI S/A. Em contestação apresentada a requerida 

demonstrou que a parte autora já havia ingressado com ação idêntica no 

ano de 2015 no Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Em tal 

ação houve injustificada ausência da parte autora à audiência de 

conciliação, de modo que extinguiu-se a ação, sendo a mesma condenada 

ao pagamento das custas processuais em caso de repropositura, nos 

termos do que dispõe o art. 51, inc. I, da Lei 9099/95. Assim, com base no 

§2º do dispositivo acima citado, que condiciona a reativação do processo 

ao recolhimento das custas, foi intimada a autora a comprovar o 

pagamento das custas no prazo de 5 dias (ID 9555823) sendo que 

manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID11033100). 

Desse modo, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 18 

de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010281-87.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALBERTO ADAM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010281-87.2011.811.0040 (D) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Pretende o exequente HENRIQUE ALBERTO 

ADAM o cumprimento da sentença condenatória prolatada por esse juízo 

em face da executada CONSTRUTORA BS S/A, para a realização de 

crédito no valor de R$13.955,85 (treze mil novecentos e cinquenta e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos), conforme cálculo acostado no ID 

4715228. Em manifestação juntada no ID 9213830, a executada postulou a 

extinção do feito, sob a alegação de que tramita processo de recuperação 

judicial perante o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso, sob o n. 

6648-10.2011.811.0040, com plano de recuperação judicial homologado 

em 24/10/2014. Efetivamente em consulta ao Sistema Apolo verifica-se no 

andamento “Ofício Expedido” datado em 16/02/2017 que “os autos da 

Recuperação Judicial da empresa CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ADMINISTRADOR 

JUDICIAL, encontram-se em fase de cumprimento do plano de 

recuperação já aprovado e homologado”. Nesse contexto, o enunciado 51 

do FONAJE aduz 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)”. No presente 

caso, a prestação jurisdicional deste Juizado Especial concluiu-se com o 

encerramento da fase de conhecimento (ID 884353), recaindo a 

competência para execução do título executivo judicial ao juízo da 
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recuperação judicial, de modo a possibilitar que a parte exequente habilite 

seu crédito pela via adequada, conforme orientação jurisprudencial: 

EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE 

IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005185301, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 30/06/2015). IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a execução nos termos do art. 485, IV, do 

NCPC, entregando-se a parte exequente, caso requerido, certidão do seu 

crédito, a fim de possibilitar eventual habilitação junto ao juízo da 

recuperação judicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

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

arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002148-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002148-05.2016.8.11.0040 AUTOR: ALBERTINA OLIVEIRA DE 

CARVALHO RÉU: EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que relata a parte 

autora que adquiriu um veículo FIAT/STRADA-WORKING, placa NJH9071, 

com registro RENAVAN nº 00599601442, cor branca ano 2013/2014. 

Afirma que se comprometeu a pagar parte do valor em dinheiro e o 

remanescente mediante contrato de alienação fiduciária junto ao Banco 

Itaú. Afirma que em que pese o requerido tenha comunicado a venda do 

veículo, não entregou à autora o documento necessário para a realização 

da transferência. Requer seja o mesmo compelido a entregar o documento 

de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV. A 

requerida contesta afirmando que nunca realizou nenhum negócio com a 

parte autora, sustentando sua ilegitimidade passiva. Aduz ter firmado em 

10/03/2015 contrato particular de compra e venda com Rodiney 

Valdevizero do veículo em questão, sendo que no dia 27/04/2015 o Sr. 

Rodiney vendeu o mesmo à hora autora, conforme contrato em anexo. 

Afirma que o veículo estava em seu nome mas já pertencia a Rodiney, em 

virtude da tradição ocorrida. Aduz que diante do negócio jurídico realizado 

entre a requerente e o Sr. Rodiney entregou o documento de transferência 

assinado, com firma reconhecida a tal terceiro e para salvaguardar seus 

direitos comunicou a venda junto ao órgão de trânsito. Relata que ao que 

tudo indica não houve o pagamento por parte da autora, de modo que o 

documento ainda não foi à mesma fornecido. Alega falta de interesse de 

agir, pois nunca teve qualquer relação com a requerente. Analisando o 

caso em apreço, verifico que o caso concreto não é de simples solução. 

Ao que tudo indica, o requerido era proprietário do veículo Fiat Strada, 

tendo vendido o mesmo o Sr. Rodiney, esse proprietário de uma empresa 

chamada Kivel Veículos, a fim de que o mesmo o revendesse. Assim, não 

fora realizada a transferência imediata do veículo, postergando-se a 

mesma para tão logo o veículo fosse revendido. Quando da revenda para 

a autora, foi preenchido o ATPV, entretanto, por motivos que não foram 

devidamente esclarecidos nesse processo, o mesmo não foi entregue à 

autora, estando supostamente em posse do terceiro vendedor, Rodiney 

Valdevizero – Kivel Veículos. A parte ré atribui a impossibilidade de 

cumprimento da obrigação por já não estar mais na posse do documento. 

A causa não se mostra madura para julgamento por necessidade de se 

resolver outros aspectos subjacentes, como a inevitabilidade da 

intervenção de terceiro (Rodiney Valdevizero) e a razão para negativa da 

entrega do documento para resolver a obrigação. Assim, a par da 

sucessão dos atos ocorridos em decorrência do negócio jurídico 

realizado, bem como dos elementos que vieram a lume a partir das cópias 

de outros contratos em que consta parte estranha ao presente processo, 

acostadas pelas partes, entendo que solução outra não há, a não ser 

extinguir o processo com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Diante do 

exposto, o conjunto probatório, da maneira como está, nos autos, não 

permite ao julgador colher evidências suficientes para formar seu 

convencimento sobre a solução da controvérsia, sem a participação do 

referido terceiro. Frisa-se que o sistema do juizado especial cível é 

incompatível com intervenção de terceiros. Portanto, considerando que o 

Juizado Especial Cível tem competência para julgamento das causas de 

menor complexidade, a presente demanda deve ser extinta sem 

julgamento do mérito, inclusive pela necessidade de intervenção de 

terceiro, para esclarecimento dos fatos, até mesmo porque, ao que 

parece, a obrigação, para ser satisfeita, precisa da presença da Sr. 

Rodiney, por ter sido relatado, inclusive pela parte autora em impugnação 

que entende ser legítimo o terceiro a integrar o polo passivo da demanda. 

Portanto, nos termos da fundamentação, reconheço a inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo, julgando assim extinto o processo, sem 

julgamento de mérito (Lei n. 9.099/95, art. 51, II). Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000248-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSCO DA SILVA RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000248-50.2017.8.11.0040 (O) I – Considerando que 

adimplido o débito objeto da execução (Id. 10762374), julgo extinto este 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. II – Isento de custas e 

honorários. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010721-10.2016.8.11.0040 (O) I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes nestes autos (Id. 9169140), para que produza os 

efeitos legais, e assim JULGO EXTINTA a execução, em conformidade com 

a disposição do art. 924, II, do NCPC. II – Sem custas. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 
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SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 90630 Nr: 2252-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB, JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, 

FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 Vistos etc

Primeiramente, cumpra-se conforme determinado no apenso 94346, 

arquivando-o.

Após, intime-se a Defesa do acusado Edson sobre o exame pericial feito 

na vítima.

Após, intimem-se TODAS as partes para que digam, em 5 (cinco) dias, se 

ainda têm provas a produzir ou diligências a requerer.

Havendo, conclusos.

Não havendo, intimem-se as partes para alegações finais em 5 (cinco) 

dias, considerando tratar-se de processo da Meta 2.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 97831 Nr: 327-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS PARA 

QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS EM CARTÓRIO 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO)HORAS POR SE TRATAR DE 

PROCESSO DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 150953 Nr: 4592-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS PARA 

QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS, HAJA VISTA TRATA-SE DE 

PROCESSO COM REEDUCANDO PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 9514-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO 

LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, ELISEU ALVES DOS SANTOS, 

DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL, BRUNO ROBERTO DE ALMEIDA, 

ALEX VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265, ÉSLEN 

PARRON MENDES - OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. WALTER DJONES RAPUANO PARA QUE 

NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO 

DOS PRESENTES AUTOS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178439 Nr: 8102-15.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/O

 Ante o exposto, com espeque no conteúdo normativo do art. 316 do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido veiculado pela defesa técnica 

dos detidos para o fim específico de REVOGAR a prisão preventiva 

anteriormente decretada em detrimento de GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM 

DOS SANTOS, devidamente qualificados, cujos reflexos repercutirão 

exclusivamente dentro dos limites da presente relação jurídica de direito 

processual restabelecendo todas as condições de fls.62/63.Recolha-se o 

mandado de prisão de fl.105.Logo em seguida determino que seja 

desentranhado o mandado de fl.93, a ser distribuído para o mesmo oficial 

de justiça de fl.94 (Edur) para cumprimento, devendo esclarecer ainda a 

este juízo acerca do teor de sua certidão de fl.94 e os documentos de 

fls.107/111.Após conclusos para novas deliberações. Intime-se. 

Notifique-se o Ministério Público e Defensoria.Sorriso - MT, em 15 de 

dezembro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240982 Nr: 9094-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS, 

ARILDE DIAS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Vistos.Considerando a certidão de fl. 221, pela qual as testemunhas Luan 

Sanches Vicente, Roberto Aparecido do Nascimento e Haydee Flausino do 

Nascimento não residem nesta comarca, determino as seguintes 

providências:I – Depreque-se a oitiva das aludidas testemunhas, missiva 

que deverá ser ladeada com cópia da sentença de fls. 107/109-v e das 

decisões de fls. 114/114-v, 152/152-v e 219/220-v, além da mídia de fl. 90, 

que contém fotografias que diriam respeito ao casamento em discussão, 

da mídia de audiência de instrução de fl. 189, da certidão de casamento da 

fl. 28 e do termo de casamento da fl. 64.II – Para subsidiar o Juízo 

Deprecado, além das perguntas que entender pertinentes, deverá 

questionar a testemunha: a) se presenciou o matrimônio de Izaias Soares 

Peçanha e Andressa Vicente Pereira; b) se as fotografias contidas na 

mídia encaminhada referem-se ao matrimônio do aludido casal; c) se o 

casamento realmente ocorreu naquela data; d) se em algum momento fora 

informado que o casamento não se realizaria; e) se houve essa 

informação, se foi explicado o porquê não se realizaria; f) se a Juíza de 

Paz estava no local e realizou a cerimônia normalmente, colhendo 

assinaturas dos nubentes e testemunhas. No ponto, deverá ser 

questionado também à testemunha sobre os pormenores da cerimônia, 

mormente a ritualística. Deverá ser apresentado à testemunha parte do 

interrogatório da Juíza de Paz para que identifique se foi a mesma que 

estava presente na cerimônia; g) a certidão de casamento foi entregue por 

quem, uma vez que o arguido Ronaldo narrou em seu interrogatório que a 

cerimônia não se realizou, apenas autorizou que tirassem fotografias no 

local, inclusive, com a certidão de casamento que já estava pronta, 

assinalando que o nubente Izaias Soares Peçanha levou para casa sem 

autorização a referida certidão de casamento; h) é de se questionar, 

ainda, à testemunha se esse fato (versão do arguido Ronaldo da Silva 

Alves Bastos) chegou ao seu conhecimento ou se o casamento se 
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realizou normalmente e as fotografias dizem respeito à cerimônia 

realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267138 Nr: 30000-39.2017.811.0055

 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: VITAL PASSINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, a guia n. 51668, devidamente recolhida, como se vê à fl. 07, não 

fora utilizada, haja vista a certidão de fl. 07-verso revelar que a respectiva 

ação judicial não fora proposta.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240982 Nr: 9094-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS, 

ARILDE DIAS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ... Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) EXPEÇA-SE portaria 

para a conversão de sindicância para processo administrativo disciplinar, 

seguindo a descrição da decisão de fls. 114/114-verso, com o acréscimo, 

quanto à tipificação, do artigo 9º, incisos II e III, da Lei Estadual n. 

7.255/2000.II-) DESIGNO audiência de oitiva dos padrinhos e do Pastor que 

compareceram ao ato, bem como de Débora Santos Ruedel, para o dia 22 

de janeiro de 2017, às 14h, deixando claro que se faculta a reinquirição 

dos arguidos no aludido ato. III-) No mais, não obstante os autos já 

contarem com as percucientes defesas, para se afastar qualquer nesga 

de prejuízo, FACULTO a complementação das defesas já apresentadas, 

assinalando o prazo de 05 dias para tanto. IV-) Vale dizer que os pleitos 

insculpidos nas razões finais, mormente acerca da responsabilização de 

terceiros e dos próprios arguidos, serão analisados após o término da 

instrução. CIÊNCIA ao MPE.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267137 Nr: 29998-69.2017.811.0055

 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: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, a guia n. 95891, devidamente recolhida, como se vê à fl. 14, não 

fora utilizada, haja vista a certidão de fl. 14-verso revelar que a respectiva 

ação judicial não fora proposta.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199282 Nr: 14277-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAS & CIA LTDA - EPP, RIBAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA ME, WILKER CHRISTI CORREA, BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO HSBC S.A, LUZIA VARCONTE, ROBERTO BECKER CARIOCA, 

ERICA MARTINS LOBO, BRUNO CARVALHO LUIZ, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, DANIEL ALCIDES DOS ANJOS, ALEFF HENRIQUE PEREIRA 

BUENO, BANCO BRADESCO S/A, AMADEUS LOPES DOS SANTOS, HUGO 

HENRIQUE DONATO RIBEIRO, NELI SALETE LAZAROTTO BALESTRIN, 

CATIANA DA SILVA DUTRA, CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA, ELIANE 

CARDOSO TEIXEIRA, MARIA DO CARMO LINO DOS SANTOS, ODILIO 

FIGUEIREDO DA COSTA, RODRIGO DA CRUZ RIVEIRO, SHEYLA SABINO 

DA SILVA, THAIS TANIA STORCH BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

12.560, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165/A-MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A/MT, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARLOS LOCK - 

OAB:16.828/OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 

15.401, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALTER COUTINHO 

SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES

 PARA ASSEMBLÉIA GERAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 14277-48.2015.811.0055 – Código 199282

 ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RIBAS & CIA LTDA - EPP e RIBAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA ME e WILKER CHRISTI CORREA e BANCO DO 

BRASIL S/A e CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BANCO HSBC S.A e 

BRUNO CARVALHO LUIZ e DANIEL ALCIDES DOS ANJOS e LUZIA 

VARCONTE e ROBERTO BECKER CARIOCA e ERICA MARTINS LOBO e 

ALEFF HENRIQUE PEREIRA BUENO e AMADEUS LOPES DOS SANTOS e 

HUGO HENRIQUE DONATO RIBEIRO e NELI SALETE LAZAROTTO 

BALESTRIN e CATIANA DA SILVA DUTRA e CRISTIANE RODRIGUES 

VIEIRA e ELIANE CARDOSO TEIXEIRA e MARIA DO CARMO LINO DOS 

SANTOS e ODILIO FIGUEIREDO DA COSTA e RODRIGO DA CRUZ RIVEIRO 

e SHEYLA SABINO DA SILVA e THAIS TANIA STORCH BARBOSA e 

BANCO BRADESCO S/A

ADMINISTRADOR JUDICIAL: WILKER CHRISTI CORREA – OAB/MT 12.228

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E INTERESSADOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA E DE TODOS OS SEUS 

CREDORES ACERCA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

CREDORES, a qual será realizada, nos termos do artigo 36 da Lei nº 

11.101:

1ª CONVOCAÇÃO - na data de 22/01/2018, às 14 horas e,

2ª CONVOCAÇÃO - na data de 09.02.2018, às 14 horas,

nos termos da informação do Administrador Judicial de fls. 1460/1462, 

com a finalidade de apreciação do Plano de Recuperação e demais 

previstas no artigo 35, I da Lei nº 11.101/2005, a ser realizada à Rua 

Antoniete (Rua 4-A) esquina com a Rua Julio Martinez Benevides (Rua 

11), nº 97-S, Jardim Acácia, nesta cidade Tangará da Serra-MT.

DECISÃO: “Vistos. Considerando a petição de fls. 1.338/1.345 (fls. 
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1.352/1.359), as empresas recuperandas pedem o adiamento da 

assembleia geral de credores por conta dos seguintes argumentos: (a) a 

ausência de intimação para a indicação de local, data e hora da 

assembleia geral de credores, frisando que as datas agendadas 

(20/01/2017 e 03/02/2017) são inviáveis, já que as atividades forenses 

estarão suspensas, dificultando a negociação da empresa com os seus 

credores, (b) a ausência de publicação da lista de credores pelo 

administrador judicial, (c) a ausência da publicação do edital informando o 

recebimento do plano de recuperação judicial e (d) a ausência da 

publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral 

de credores. O administrador judicial manifestou às fls. 1.378/1.380. 

Instada pelo despacho de fl. 1.381, a Secretaria de Vara lavrou a certidão 

de fl. 1.383. Pois bem. No que tange à ausência de intimação para a 

indicação de local, data e hora da assembleia geral de credores, a 

certidão de fl. 1.336 revela que as recuperandas não foram intimadas para 

indicarem local apropriado para a realização da assembleia geral de 

credores. No ponto, primeiramente, é preciso fixar a premissa de que o 

item III da decisão de fls. 1.196/1.199-verso fora vazado nos seguintes 

termos: “III-) Após a regularização dos lançamentos contábeis, 

devidamente aferida pelo administrador judicial, INTIMEM-SE as empresas 

recuperandas para, no prazo de 10 dias, indicarem local apropriado para a 

realização da assembleia geral de credores.” Ou seja: a intimação das 

recuperandas, que deixou de ser levada a cabo, visava unicamente a 

indicação do local para a realização da assembleia geral de credores, 

mesmo porque será por elas custeada. A data e hora do evento ficaram 

ao talante do Administrador Judicial, como consignado no item IV da 

aludida decisão: “IV-) Passo seguinte, com indicação do local, INTIME-SE o 

administrador judicial para que, no prazo de 05 dias, indique local 

(conforme manifestado pelas recuperandas), data e hora da assembleia 

em 1ª (primeira) e em 2ª (segunda) convocação, seguindo, no mais, o 

regramento do artigo 36 da Lei n. 11.101/2005.” Então, como a 

irresignação repousou apenas na data escolhida, não se pode dizer que a 

ausência de intimação provocou algum prejuízo. Não custa ressaltar que 

somente se depara com nulidade se conjugado defeito a prejuízo. No 

caso, se deparou com defeito, mas não com prejuízo, pois não há 

insurgência contra o local escolhido. Assim o é por força da interpretação 

do artigo 277 do Código de Processo Civil. Se não bastasse, conforme 

inteligência do artigo 36, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, incumbe ao Juízo 

dar a última palavra sobre o local, data e hora da assembleia. Assim, não 

havendo qualquer irresignação sobre o local escolhido, após as empresas 

recuperandas tomarem conhecimento, é de ser mantido como está. No 

passo seguinte, as empresas recuperandas dizem que a assembleia não 

pode ser realizada, haja vista que não se publicou a lista de credores pelo 

administrador judicial. Contudo, o artigo 39 da Lei 11.101/2005 expressa 

justamente o contrário, in verbis: “Art. 39. Terão direito a voto na 

assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, 

na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador 

judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na 

relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos 

III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, 

acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da 

realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados 

por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de 

importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei.” 

Daí exala que o direito de voto será regulado pelo quadro ou relação 

existente no momento da assembleia. No caso, seria pela relação 

apresentada pelas próprias empresas recuperandas. O dispositivo é 

absolutamente claro. Se não bastasse, o § 2º do artigo 39 da Lei n. 

11.101/2005 assevera que: “as deliberações da assembléia-geral não 

serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da 

existência, quantificação ou classificação de créditos.” Isto é: a mudança 

posterior na relação de credores não invalidará o ato. Corroborando ainda 

mais o vertente raciocínio, vem o artigo 40 da Lei n. 11.101/2005 assinalar 

que: “não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou 

antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da 

assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.” 

Em suma, a assembleia geral de credores é levada a efeito com o 

quadro/relação que estiver confeccionado no momento de sua realização. 

Por todos, doutrina de escol assinala que: “Quanto a isto, poderão votar 

em Assembleia Geral de Credores, tanto na Recuperação Judicial quanto 

na Falência, os credores que já estiverem inseridos no quadro geral de 

credores no momento da realização da Assembleia. Todavia, como se 

pode imaginar, dado o exíguo prazo estabelecido pela Lei para a 

realização da Assembleia, dificilmente o quadro geral de credores estará 

consolidado para permitir a realização do escrutínio, pois o exíguo prazo 

legal concedido para sua realização, demonstra praticamente impossível o 

seu cumprimento. Desta forma, o legislador, no próprio texto legal, buscou 

alternativas para suprir esta possível lacuna que surgiria no dia a dia 

processual, quando determina a utilização, subsidiária, da Lista de 

Credores a ser elaborada pelo administrador judicial, nos termos do art. 7º, 

§ 2º, ou, ainda, caso esta não esteja disponível nos autos, lança-se mão 

da relação de credores apresentada pelo próprio devedor, prevista no art. 

51, caput, incs. III e IV, no caso de recuperações judiciais, no art. 99, 

caput, inc. III, no caso de falências decretadas a pedido de algum credor, 

ou no art. 105, caput, inc. II, no caso de autofalência”. (in “Comentários 

Completos À LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS” - 

“Disposições Comuns às Recuperações Judiciais e às Falências”, volume 

I, Coordenador Daniel Carnio Costa, editora Juruá, 2015, p. 253) Vencida 

essa questão, no próximo ponto, convém enfrentar a alegação de que não 

fora publicado o edital informando o recebimento do plano de recuperação 

judicial. A certidão de fl. 1.383 revela que, não obstante a determinação de 

fl. 890, não se publicou o edital em questão. De novo, pelo princípio da 

instrumentalidade das formas, a ferro e fogo, não seria caso de declarar 

qualquer espécie de nulidade, haja vista que já se apresentou objeção ao 

plano de recuperação judicial (por exemplo, às fls. 960/963-verso). E 

bastaria uma única objeção para que se mostrasse obrigatória a 

designação da assembleia geral de credores, como faz ver o artigo 56, 

“caput”, da Lei 11.101/2005: “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor 

ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de 

credores para deliberar sobre o plano de recuperação.” O que se vê é 

que, apesar da ausência da publicação formal do edital, a publicação do 

ato judicial de fls. 880/890 já alertou aos credores acerca da juntada do 

plano de recuperação judicial, tanto é que sobreveio impugnação. Aqui tem 

vez o já mencionado artigo 277 do CPC. A finalidade da lei fora alcançada, 

em que pese o defeito apontado. Porém, antevendo que a assembleia não 

se realizará por conta da ausência da publicação do edital de convocação 

de credores, valer-se-á dessa oportunidade para expedir formalmente o 

edital, na forma do artigo 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. 

Aproveitando, então, a deixa, a certidão de fl. 1.383 revela que não fora 

publicado o edital de convocação dos credores, na forma do artigo 36 da 

Lei n. 11.101/2005. Logo, a redesignação da assembleia é medida de rigor, 

dispensando maiores elucubrações. Posto isso, SUSPENDO a assembleia 

geral de credores, agendada para os dias 20/01/2017 e 03/02/2017, 

ADOTANDO as seguintes providências: I-) CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara se transcorreu o prazo para as empresas recuperandas 

apresentarem balanço mensal e informarem a existência de medidas 

específicas adotadas e em execução objetivando a recuperação de 

ambas. II-) PUBLIQUE-SE o edital previsto no art. 53, parágrafo único, da 

Lei n. 11.101/2005, consignando o prazo de 30 dias para apresentar 

objeção. III-) INTIME-SE o administrador judicial para apresentar local 

(conforme já informado nos autos e chancelado pelo Juízo), data e hora 

para a realização da assembleia geral de credores, em primeira e segunda 

convocações, respeitando, no entanto, o prazo de 30 dias para 

apresentação de objeção, conforme o item II. IV-) Uma vez cumprido o item 

anterior (III), PROMOVA-SE a convocação dos credores, na forma do 

artigo 36 da Lei n. 11.101/2005, sem prejuízo de intimação das empresas 

recuperandas. V-) Na mesma senda, OFICIE-SE ao Sindicato dos 

Trabalhadores para fins de representação dos funcionários, nos termos 

dos §§ 5º e 6º do art. 37 da Lei n. 11.101/2005. VI-) INTIME-SE, ainda, o 

administrador judicial para proceder à formal publicação do quadro geral 

de credores, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 11.101/2005. VII-) 

ENCAMINHEM-SE, ainda, os autos ao “Parquet”. Vale dizer que os 

documentos de fls. 1.361/1.365 comprovam o cumprimento da 

determinação de fl. 312-verso quanto à publicação do edital de fls. 

456/457. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE".

 RELAÇÃO DE CREDORES

Nº CREDORES VALOR CLASSIFICAÇÃO

1 BANCO BRADESCO S/A R$ 27.991,34 Quirografário

2 BANCO DO BRASIL S/A R$ 766.309,69 Quirografário

3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 711.013,67 Quirografário

4 SHEILA SABINO DA SILVA R$ 4.862,61 Trabalhista

5 MARIA DO CARMO LINO DOS SANTOS R$ 2.063,63 Trabalhista

6 NELI SALETE LAZAROTTO BALESTRINI R$ 4.149,72 Trabalhista
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7 HUGO HENRIQUE DONATO RIBEIRO R$ 1.121,40 Trabalhista

8 BRUNO CARVALHO LUIZ R$ 5.826,60 Trabalhista

9 AMADEUS LOPES DOS SANTOS R$ 1.689,59 Trabalhista

 TOTAL R$ 1.525.028,25

 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, Élida Juliane 

Schneider, digitei.

Tangará da Serra - MT, 15 de dezembro de 2017.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257960 Nr: 23172-27.2017.811.0055

 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): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 42/42-verso 

e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 146,96 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Nventa 

e Seis Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7794 Nr: 256-29.1999.811.0055

 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): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, JOSÉ 

SAVÉRIO SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quuinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144673 Nr: 4304-74.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARVILE HORTON DUTRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de dez dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191188 Nr: 7662-42.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225545 Nr: 14670-36.2016.811.0055

 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: LAUDELINO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque 

CONDENO a parte demandada ao pagamento do valor do bem, conforme 

preço da Tabela FIPE na data do sinistro (26/05/2016), em favor da parte 

autora, descontando-se, todavia, o valor de venda da sucata constante no 

documento de fls. 217/219, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

sinistro.Ainda, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 150,00 a título de despesa de guincho (fl. 65), devendo incidir juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do efetivo desembolso.Por fim, considerando que houve a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 c/c o art. 86, 

ambos do CPC, devendo a parte demandada arcar com 75% dessa 

quantia, e o restante ficará a cargo da parte autora.Vale dizer que a 

porcentagem acima fixada levou em consideração a quantidade de pleitos 

formulados pela parte autora e aqueles que foram efetivamente 

concedidos por meio da vertente sentença.Dessa feita, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179271 Nr: 21320-70.2014.811.0055

 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: AILTON LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA PACHECO, DANIEL SAVOLDI 

JURASKI, RODOLFO NUNES CERCI

 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: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20010/A, RAFAEL PEREIRA CORREA - OAB:OAB/MT 21.342

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 
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IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, todavia, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC.No mais, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Transitada em 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221410 Nr: 11192-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTÔNIO GRIBLER JÚNIOR

 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:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 138 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que de direito, e, se for o caso, promover o pagamento da 

complementação de diligência, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada 

aos autos com respectivo comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156301 Nr: 4912-38.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, EUGENIO SGOBI NETO, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 

GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, ROSECLER 

GOULART PEREIRA, ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CRISTIAN LAURE - 

OAB:OAB/SP-155.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

241/243-verso e diante da certidão de fl. 249, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para, no prazo de cinco dias, comparecerem 

nesta Secretaria para retirarem a carta precatória a ser distribuída na 

comarca de Cuiabá, apresentando, na ocasião, cópia das guias de 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14809 Nr: 619-45.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO JÚNIOR MAGRO, DENISE INES 

DIAVAN MAGRO

 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: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

 De início, considerando o contido na certidão de fl. 311, PROMOVA-SE a 

exclusão do digno advogado Gabriel Gaeta Aleixo, ante a inércia em 

promover a juntada de procuração “ad judicia”, como já determinado à fl. 

222 e fl. 303-verso.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se houve resposta do ofício de fl. 309. 

Caso negativo, RENOVE-SE o aludido ofício.

No mais, diante da concordância tácita da parte executada acerca do 

cálculo atualizado da dívida, HOMOLOGO o cálculo de fls. 234/235.

No que tange ao pleito de fl. 307, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, 

do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do 

CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, considerando que o bloqueio fora apenas parcialmente frutífero, 

foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o único veículo encontrado.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, além daquele juntado à fl. 306, 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105763 Nr: 4506-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B OAB/MT, EVERTON FRASSON - OAB:11128, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212, HELITON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:10934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de dez 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11985 Nr: 1957-88.2000.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI PEREIRA SOUZA, LUIZ LONGO, 

LIDIOMAR XAVIER MARTINS, JOSÉ NILDO SERQUEIRO DE ASSIS, JOÃO 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ TORQUATO DOS SANTOS, ROBERTO CELESTE 

MAURO, LUIZ CARLOS CIARINI, PEDRO JORDANI, ISAIAS DE OLIVEIRA 

PINTO, IRACI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 
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RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO RANGEL 

MORATELLI - OAB:6959/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de dez dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56121 Nr: 5675-83.2006.811.0055

 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: CLEUSA APARECIDA HERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de dez dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125348 Nr: 4319-14.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CLOVIS PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:SP 157.875, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de dez 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145893 Nr: 5600-34.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barroso Fontelles - 

OAB:119.910 OAB/RJ

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de dez dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135062 Nr: 5206-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, CESAR AUGUSTO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135063 Nr: 5207-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209535 Nr: 1670-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO LACERDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de dez dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 (...) Posto isso, DEFIRO o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, 

a parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento 

à apresentação de caução (que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos 

termos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido 

prazo, provar a quitação dos valores apresentados na demanda ou 

mesmo purgar a mora, nos moldes do artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. 

Logicamente, antes de se expedir o mandado de despejo, deverão ser 

aferidas, pelo juízo, a idoneidade e a suficiência da caução, salvo se tratar 

do próprio imóvel, uma vez que, em relação ao bem de raiz, já se anteve a 

idoneidade e a suficiência. Nessa hipótese, com a apresentação, pela 

parte autora, da anotação da caução na correlata matrícula, EXPEÇA-SE o 

mandado de despejo, conforme ora decidido. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 12 de abril de 2018, às 14h, 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 
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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. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. INTIMEM-SE.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217719 Nr: 8128-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLACG, EMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls.153, item ''6'', intimo a parte autora por 

meio de seu procurador consttuido, para efetuar pagamento da pericia 

médica, realizada nos autos as fls.286/287, pelo Dr. Eli Ambrósio de 

Nascimento, CRM/MT, 5112, no valor de R$ 370, 00 (trezentos e setenta 

reais), devendo juntar comprovante aos autos.

Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217719 Nr: 8128-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLACG, EMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls.153, item ''6'', intimo a parte autora por 

meio de seu procurador constituido, para efetuar o pagamento da pericia 

médica, realizada nos autos as fls.286/287, pelo Dr. Eli Ambrósio de 

Nascimento, CRM/MT, 5112, no valor de R$ 370, 00 (trezentos e setenta 

reais), devendo juntar comprovante aos autos.

Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123080 Nr: 2136-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, a partilha amigável de fls. 62/64, atribuindo os respectivos 

quinhões hereditários, nos autos de arrolamento em epígrafe, ressalvando 

o direito de terceiros e eventuais erros ou omissões.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º do artigo 662, c/c o artigo 664, § 4º 

(ressalvada a remissão equivocada), ambos do CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao 

MPE.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente formal de 

partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos 

termos do artigo 664 do CPC. Após, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267268 Nr: 30092-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GREGORIO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDERLEI MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Gregorio Martinez - 

OAB:21902-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário com relação aos bens deixados pelo 

falecido Wanderlei Martinez proposta por Thiago Gregorio Martinez.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Posto isso, intime-se o procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser perseguido na 

demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178695 Nr: 20853-91.2014.811.0055

 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: JCV, MJS, MSV, NS, MCSV, MR, NS, LS, IS, JDOS, LGS, 

MCSF, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, PEDRO MARCELO 

SIMONE - OAB:3937 MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, RAFAEL 

MORTARI LOTFI - OAB:236623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(....) Em resumo, a resolução sobre a suficiência do bem ofertado 

para a garantia da dívida constitui pressuposto legal indelével para que o 

acordo seja homologado. Sequer se trata de interpretação doutrinária, mas 

de expresso comando legal. Posto isso, ADOTO as seguintes 

providências: I- INTIME-SE o espólio/herdeiros para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o valor do bem ofertado, comparando-o com o montante da 

dívida. II- Após, INTIMEM-SE os credores, pelos dignos advogados, que 

deverão ser habilitados neste feito, para que, também no prazo de 15 dias, 

manifestem sobre o bem e respectivo valor, no tocante à suficiência como 

garantia da dívida. Porém, nada impede que os interessados, ou seja: os 

credores e espólio/herdeiros, apresentem petição conjunta acerca da 

suficiência do bem ofertado para garantir a dívida, desde que, é lógico, 

haja consenso. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257283 Nr: 22520-10.2017.811.0055

 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: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a comprovação do recolhimento das custas de distribuição e do 

contador (fl. 60-verso), os herdeiros e espólio apresentaram discordância 

ao pleito de habilitação de crédito (fls. 63/64 e 65/71).

Logo, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a discordância ao pleito de habilitação de crédito.

Após, AO MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257667 Nr: 22932-38.2017.811.0055

 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: ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR, ELIANE 

MONICA PARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VELASCO, ESPOLIO DE JOÃO 

SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a comprovação do recolhimento das custas de distribuição e do 

contador (fl. 52-verso), o espólio e herdeiros apresentaram discordância 

ao pleito de habilitação de crédito (fls. 55/59 e fl. 60).

Logo, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a discordância ao pleito de habilitação de crédito.

Após, AO MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264103 Nr: 27735-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 18/19, que designo o dia 

16/03/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262380 Nr: 26503-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCFF, ADRIELI FERNANDA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AUGUSTO FLORAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 42, que designo o dia 

16/03/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257583 Nr: 22862-21.2017.811.0055

 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: ISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 14/15 e fls.28, que designo o 

dia 16/03/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175820 Nr: 17790-58.2014.811.0055

 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: JESSICA MACIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 107/114 foi interposto pelo 

requerido embargantes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 

1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido 

recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judicária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261908 Nr: 26226-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BELO HORIZONTE-MG, ALESAT COMBUSTÍVEIS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 

LIMA PORTO - OAB:OAB/RN 2712, GUSTAVO CAVALHEIRO GARCIA - 

OAB:OAB/MG 148.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104788 Nr: 3552-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PANASOLO KIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser 

distribuída na Comarca de Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204218 Nr: 18129-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADALBERTO RIBEIRO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES DOS REIS VERCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça José da Cruz Costa, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248354 Nr: 15331-78.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI GONÇALVES GODINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.910,48 (mil novecentos e dez 

reais e quarenta e oito centavos ), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255298 Nr: 20899-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 3.642,36 (três mil e seiscentos e 

quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS 

ANTONIO DETOFFOL, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200985 Nr: 15494-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA ELIAS, FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA 

RAMOS, VALTENIR JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 

DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº: 200985.

 Vistos,

 A presente carta precatória tem por finalidade a avaliação e expropriação 

dos imóveis matriculados sob o nº 3.893, nº 16.630-A, nº 20.308 e nº 

21.585, todos do CRI de Tangará da Serra-MT.

 Às fls. 190/216 foi realizada a avaliação dos imóveis de matricula nº 

3.893, nº 16.630-A e nº 21.585, todos do CRI de Tangará da Serra-MT, 

somente o imóvel de matrícula nº 20.308 não foi avaliado, em razão de não 

ter sido localizado.

 Os executados Franklin Dias Marcial, José Henrique Cardoso Abrahão, 

Rosemaria Tedesco Abrahão, RMA Agropecuária Ltda, Carlos Alberto 

Elias Junior, Fernanda Costa Marques Saldanha Elias às fls. 219v foram 

intimados da avaliação por meio de seus advogados .

 Os executados Valtenir João Rigon e Dilian Costa Oliveira Rigon foram 

intimados da avaliação às fls. 232 e 232v e os executados Aparecido de 

Lira Ramos e Maria Francisca Ferro de Ramos às fls. 240/241.

 A parte exequente às fls. 224/225 requereu a homologação da avaliação 

e a expropriação apenas dos imóveis de matricula nº 3.893 e nº 21.585, 

uma vez que o imóvel de matrícula nº 20.308 não foi localizado e o imóvel 

nº 16.630-A foi avaliado sem, contudo, se ter a certeza que se refere ao 

mesmo descrito na matrícula.

 Diante desses fatos, às fls. 243 foi deferida a expropriação apenas dos 

imóveis de matricula nº 3.893 e nº 21.585, ocasião em que foi nomeado 

leiloeiro e estabelecido os critérios para a realização do leilão.

 Foi designada data para a realização dos leilões, tendo os executados 

Franklin Dias Marcial, José Henrique Cardoso Abrahão, Rosemaria 

Tedesco Abrahão, RMA Agropecuária Ltda, Carlos Alberto Elias Junior, 

Fernanda Costa Marques Saldanha Elias sido intimados por seus 

advogados (fls. 250) .

 Às fls. 251 o executado José Henrique Cardoso Abrahão informou que 

Claiton da Silva Pereira e esposa são coproprietários do imóvel de 

matricula nº 21.585 e requereu a intimação deles acerca dos leilões.

 Às fls. 252/253 a exequente requereu a nomeação de perito para a 

localização e avaliação dos imóveis de matricula nº 3.893 e nº 21.585 e a 

intimação do executado Valtenir João Rigon para se fazer presente 

quando da realização da perícia, a fim de auxiliar na localização do imóvel.

 Às fls. 284 foi determinada a suspensão do primeiro e segundo leilão do 

imóvel matriculado sob nº 21.585 caso os coproprietários Claiton da Silva 

Pereira e esposa não tenham sido intimados dos leilões. Foi ainda 

nomeado perito judicial para localizar e avaliar os imóveis de matrícula nº 

20.308 e 16.630-A, ambos do CRI desta Comarca.

Edital do leilão às fls. 256.

Às fls. 265 foi certificado a impossibilidade de intimação dos 

coproprietários Claiton da Silva Pereira e esposa.

O primeiro leilão foi negativo, conforme ata de fls. 271. Já o segundo leilão, 

houve proposta de arrematação do imóvel objeto da matrícula nº 3.893 do 

CRI de Tangará da Serra-MT pelo valor correspondente a 60% da 

avaliação, tendo o interessado oferecido proposta de pagamento 

parcelado, mediante pagamento de 25% do valor do lance à vista e o 

restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido pelo índice INPC, 

garantido por hipoteca do próprio bem.

 Às fls. 272 e 273 foram juntados os comprovantes de pagamento do 

correspondente a 25% do lance à vista, bem como o pagamento da 

comissão do leiloeiro. Também foram juntados os comprovantes de 

depósito da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela.

 Às fls. 290/292 o perito apresentou proposta de honorários, tendo a 
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exequente às fls. 298 efetuado o depósito de 50% do valor.

 É o necessário à análise e decisão.

 O art. 880, § 1º e art. 885, ambos do Código de Processo Civil 

estabelecem que o juiz deverá fixar os critérios para a realização da 

alienação, vejamos:

“Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a 

alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou 

leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

§ 1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma 

de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias 

e, se for o caso, a comissão de corretagem”. (g.n.).

“Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 

de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo 

arrematante”. (g.n.).

 Assim, em obediência aos citados dispositivos legais, na decisão de fls. 

243, este juízo estabeleceu os seguintes critérios para a expropriação dos 

imóveis, vejamos:

Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço o seguinte:

a) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

b) determino a publicidade em ao menos dois jornais, sendo um de 

circulação local e um de circulação no Estado todo;

c) fixo o preço mínimo da arrematação em 60% (sessenta por cento) do 

valor da avaliação;

d) estabeleço que o pagamento do lance seja feito à vista, ficando então 

dispensadas garantias;

e) fixo os honorários para o caso de arrematação em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do lance, honorários estes que deverão ser pagos 

pelo arrematante. Caso haja frustração da alienação por ato imputado ao 

devedor, fixo desde já honorários em 1% (um por cento) sobre o valor da 

avaliação”. (g.n.).

 Portanto, especificamente no que tange a forma de pagamento, foi 

determinado que o pagamento do lance somente se daria à vista, não 

tendo sido autorizado em prestações.

 Ocorre que conforme alhures relatado, o arrematante ofereceu proposta 

de arrematação parcelada do bem, porém, repito, essa forma de 

pagamento não estava autorizada por este magistrado e por essa razão 

não pode ser aceita, sob pena de violar o disposto no art. 880, § 1º e art. 

885, ambos do Código de Processo Civil.

 Ademais, aceitar a proposta de arrematação de forma diversa da 

estabelecida por este juízo, poderá prejudicar eventuais interessados que 

deixaram de arrematar o imóvel em razão da previsão de que a forma de 

pagamento somente poderia ser à vista, pois é nítido que a possibilidade 

de pagamento parcelada se mostra muito mais atrativa.

 Por essas razões, indefiro a arrematação do imóvel objeto da matrícula nº 

3.893 do CRI de Tangará da Serra-MT de forma parcelada, conforme 

proposto no auto de arrematação de fls. 278.

1- Intime-se o arrematante pessoalmente e por meio de sua advogada 

para, no prazo de 15 dias, informar se possui interesse em realizar o 

pagamento do valor da arrematação à vista.

Em caso positivo, deverá o arrematante, no prazo acima fixado, depositar 

judicialmente o valor remanescente, observando-se que já foi depositado o 

valor correspondente a 25% do lance e mais 4 parcelas.

 2- Na hipótese do arrematante não ter interesse no pagamento do lance à 

vista, desde já torno nula a arrematação realizada às fls. 278 e determino 

a restituição dos valores depositados judicialmente, tanto os que se 

referem ao pagamento do lance, como os da comissão do leiloeiro, já que 

a venda não se concretizará.

 Nesse aspecto, vale ressaltar que o leiloeiro não faz jus ao recebimento 

de honorários pela frustação da alienação, já que também deu causa a 

ela, pois tinha pleno conhecimento que a forma de pagamento estabelecida 

para a alienação do bem era à vista.

3- Após, determino a realização de novo leilão em relação aos imóveis 

matriculados sob o nº 3.893 e nº 21.585, ambos do CRI de Tangará da 

Serra-MT, pelos leiloeiros já nomeados.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

 Neste aspecto, ressalto que não existe qualquer contradição com o 

indeferimento de arrematação parcelada requerida às fls. 278, pois 

naquela ocasião somente estava autorizado o pagamento do lance à vista.

 g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 3.1- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “3” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 3.2- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

3.3- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

requisite-se ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

 3.4- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “3, b” da presente decisão.

 3.4- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 
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caso não possuam advogado constituído nos autos.

 4- Intime-se o perito nomeado Paulo Alfredo Vidal para indicar data, 

horário e local para a realização da perícia.

 4.1- Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia 

(art. 474 do CPC).

4.2- Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

4.3- Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias e, após, intimem-se novamente as partes.

4.4- Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, requererem o que 

de direito.

5- Com fulcro no § 4º do art. 465 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de fls. 822/823 e autorizo o pagamento de 50% dos honorários 

arbitrados a favor do perito, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.

6- Intime-se a parte exequente para depositar o valor remanescente dos 

honorários periciais até a conclusão da perícia, uma vez que às fls. 298 

somente foi depositado o correspondente a 50% do valor.

7- Intimem-se os leiloeiros nomeados para conhecimento desta decisão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266014 Nr: 29182-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MARCIO ANTONIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VALENÇA 

GOULART - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 266014.

Natureza: Embargos de terceiro.

Embargante: Amaro Marcio Antonio Monteiro.

Embargado: Luiz Mariano Bridi.

85604/2015

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por Amaro Marcio Antonio 

Monteiro em face de Luiz Mariano Bridi, distribuído por dependência ao 

processo código nº 26390.

 Em apertada síntese, o embargante alegou, em preliminar, que não foi 

observado o procedimento e os requisitos da desconsideração da 

personalidade jurídica nos autos em apenso, de modo que a penhora via 

BACENJUD em conta de sua titularidade é nula.

 Sustentou, ainda, que exerceu a atividade na empresa executada como 

diretor financeiro pelo período de 03 meses, sendo que a sua manutenção 

no polo passivo da execução é nula.

 No mérito, sustentou novamente a ausência dos requisitos necessários 

para a desconsideração da personalidade jurídica.

 Pugnou, pelo acolhimento das preliminares suscitadas e em caso de não 

acolhimento, a imediata suspensão do processo de execução em relação 

ao embargante e a renovação do atos processuais praticados sem a sua 

citação.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/53.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. Cumpre-me agora pontuar que os embargos de terceiro, por 

possuir natureza de ação, deve preencher os requisitos da petição inicial, 

além de outros requisitos específicos, estampados no art. 674 do Código 

de Processo Civil:

“Art. 674. 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.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, 

ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios 

ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara 

a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez 

parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto 

de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais 

dos atos expropriatórios respectivos.”

Assim, a parte deve ainda demonstrar sua condição de terceiro, bem 

como a existência de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

In casu, verifico que na execução em apenso (código nº 26390), foi 

determinada a inclusão da parte embargante no polo passivo em razão da 

desconsideração da personalidade jurídica deferida às fls. 698/700 da 

referida ação.

 Nessa esteira, a parte embargante ao integrar a lide no polo passivo da 

execução, deixou de ser terceiro, não podendo se valer dos presentes 

embargos de terceiros para apresentar qualquer defesa.

 Isso porque, ainda que a parte embargante tenha sustentado que é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da execução, entendo que os 

embargos de terceiro não é a via adequada para satisfazer a pretensão 

do embargante, de modo que deve se valer de embargos à execução. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS 

DO SÓCIO PROPRIETÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. 

Nos termos da jurisprudência iterativa desta Corte, os embargos do 

devedor são o meio adequado para defender interesse patrimonial do 

ex-sócio incluído no polo passivo da execução por força da 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa.2. Encontrando-se 

o Tribunal estadual em harmonia com o entendimento do STJ, é de rigor a 

aplicação da Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” 

(STJ, AgRg no Ag 1378143/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 06/06/2014)

 Portanto, tendo o autor deixado de observar a forma processual 

adequada à sua pretensão, a medida que se impõe é o indeferimento da 

petição inicial, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois 

não configurada qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 674, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 330 do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal.

Eventuais custas pela parte embargante.

 Sem honorários advocatícios, eis que não houve a angularização da 

relação jurídico-processual.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176203 Nr: 18260-89.2014.811.0055

 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: REGINALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, em cumprimento à sentença de fls. 123/126, intimo o banco 

requerido para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 335,45 e da taxa judiciária no valor de R$ 289,60, totalizando o valor de 

R$ 625,05, mediante recolhimento através de guia própria ao FUNAJURIS, 

bem como o valor de R$ 100,45, referente aos emolumentos do distribuidor 

não oficializado, mediante depósito na conta corrente: 10.4126-6, agência: 

1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado os comprovantes nos autos, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239266 Nr: 6795-78.2017.811.0055

 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: EDINES BATISTA AMARAL SANTANA, ALCIDES BENTO 

BATISTA, CONCEIÇÃO APARECIDA BATISTA, CARMEN BENTO BATISTA, 

LUZIA BENTO BATISTA, ELIAS BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 239266.

 Natureza: Alvará Judicial.

Requerente: Edines Batista Amaral Santana e outros.

 Vistos,

 Edines Batista Amaral Santana, Alcides Bento Batista, Conceição 

Aparecida Batista, Carmen Bento Batista, Luzia Bento Batista, Edna Bento 

Batista e Elias Bento Batista ingressaram em 03 de fevereiro de 2017 com 

o presente pedido de alvará judicial para o levantamento de valores 

existentes em nome do falecido Claudenir Bento Batista junto a Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco HSBC/Bradesco, não tendo 

deixado outros bens a inventariar.

 Os requerentes informaram que, na condição de irmãos, são únicos 

herdeiros, não tendo o de cujus deixado cônjuge e filhos.

 Pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça. Instruíram a inicial 

com os documentos de fls. 10/37.

 Os valores encontrados foram declinados às fls. 44, fls. 46 e fls. 59.

Manifestação do M. Público às fls. 70.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Nos termos da Lei nº 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados, sendo certo que a Lei Estadual nº 10488/16 concede isenção 

para as transmissões de até 1500 UPF/MT, sendo certo que o valor que se 

pretende levantar com o presente alvará é muito inferior àquele.

 Para que possa ser concedido o alvará, basta que o postulante comprove 

o óbito do titular do crédito, a sua condição de herdeiro ou sucessor e 

comprove a inexistência de bens, bem como a existência do pretendido 

crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento de Claudenir 

Bento Batista e a condição de herdeiros dos requerentes, conforme a 

certidão de óbito às fls. 11 e documentos pessoais de fls. 19/28, 

respectivamente.

 Assim, preenchidos os requisitos legais, o pedido de expedição de alvará 

merece ser acolhido.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando os requerentes a levantarem os valores informados às fls. às 

fls. 44, fls. 46 e fls. 59, que deverão ser rateados em partes iguais.

 Expedido o alvará, arquive-se.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra - MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264287 Nr: 27881-08.2017.811.0055

 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: MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264287.

Vistos,

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada em 10 de novembro de 

2017 por Maria Aparecida Neves da Rocha em desfavor de Crefisa S/A 

Crédito, Financiamento e Investimentos, ambas qualificadas.

 Alega a Requerente que se encontra impossibilitada de exercer qualquer 

atividade remunerada, percebendo auxílio doença junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social na quantia de um salário mínimo vigente.

Relata que por estar passando por dificuldades financeiras buscou a 

Requerida com a finalidade de contrair empréstimo consignado, obtendo 

êxito na operação. Foi-lhe disponibilizada a quantia de R$ 1.868,06, a ser 

adimplida em 12 parcelas de R$ 515,00, totalizando um montante de R$ 

6.180,00.

Enfatiza acerca da taxa mensal de juros no percentual de 18,50% e da 

taxa anual de 666,69%, sendo custo efetivo total do contrato com 

percentual de 708,33%. Aduz que o empréstimo desconta 54% do 

benefício recebido, valor muito superior aos 30% estabelecidos em lei, o 

que afeta diretamente o seu sustento.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o 

deferimento da inversão do ônus da prova.

E ainda, a concessão da tutela de urgência para que os descontos não 

excedam a 30% do benefício que recebe junto ao INSS.

Por fim, pleiteia a assistência judiciária gratuita.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/23.

Às fls. 24 foi determinada a emenda da inicial para que a Requerente 

comprovasse o recebimento do auxílio doença, bem como os descontos 

de seu benefício.

A exordial foi emendada às fls. 25/30.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

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.

In casu, a parte Requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para reduzir 

as parcelas vincendas do empréstimo para R$ 281,00 (duzentos e oitenta 

e um reais), correspondente ao percentual de 30% sobre o auxílio doença 

percebido.

O art. 300 do Código de Processo Civil 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). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 
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do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 Compulsando os autos, verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a prova documental 

acostada aos autos, na qual demonstra que as parcelas mensais do 

empréstimo consignado foram arbitradas no montante de R$ 515,00 

(quinhentos e quinze reais), correspondente a aproximadamente 55% do 

valor do auxílio doença.

Deste modo, entendo que a probabilidade do direito da Requerente está 

pautada na Instrução Normativa nº 80 do INSS, na qual apresenta que os 

descontos do benefício previdenciário a título de empréstimo pessoal 

deverão limitar-se a 30% do valor do respectivo benefício recebido.

Por outro lado, tendo em vista que a Requerente faz jus apenas ao auxílio 

doença, entendo que os descontos de seu benefício no valor de R$ 

515,00, lhe trará prejuízos, eis que tal verba é de natureza alimentar. 

Desta forma, sendo os descontos elevados, poderá a Requerente 

suportar alguns danos.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

aparência do bom direito e o perigo de dano necessário para a 

antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos, tendo em vista 

as cláusulas contratuais, a Instrução Normativa, bem como os descontos 

realizados.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a Requerida limite os descontos das parcelas mensais vincendas ao valor 

de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), correspondente a 30% do 

auxílio doença, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada 

descumprimento, até o limite do valor da causa.

Sem prejuízo, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, 

por entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova.

Desse modo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, 

às 15:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se a Requerida inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266170 Nr: 29278-05.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISK IMPORTES COM. DE PROD. NACIONAIS E 

IMPORTADOS, ELI ABDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 Autos nº: 266170.

 Vistos,

 Intime-se a parte embargante para recolher no prazo de 15 dias o valor 

indicado às fls. 33 a título de custas, sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27188 Nr: 350-64.2005.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR 

FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, Ricardo Benedito Duniz Carvalho 

- OAB:10.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Código n.º 27188.

 Vistos,

 Defiro o levantamento dos valores depositados (fls. 317/319), mediante a 

expedição de competente alvará, a serem depositados na conta bancária 

indicada às fls. 336, bem como desde já autorizo o levantamento das 

parcelas vincendas, quando depositadas, independente de novo 

despacho.

Comunique-se o leiloeiro, acerca da expedição de alvará de liberação da 

quantia depositada em juízo na conta bancária informada.

 Intimem-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126448 Nr: 5383-59.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO HERNANDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - 

OAB:21.415 PE

 Certifico que, em cumprimento à sentença de fl. 422, intimo o banco 

executado para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 335,45 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando o valor de 

R$ 462,67, mediante recolhimento através de guia própria ao FUNAJURIS, 

bem como o valor de R$ 100,45, referente aos emolumentos do distribuidor 

não oficializado, mediante depósito na conta corrente: 10.4126-6, agência: 

1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado os comprovantes nos autos, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180804 Nr: 22763-56.2014.811.0055

 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 SERGIO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 
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SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Certifico que, em cumprimento à sentença de fl. 115, intimo o banco 

requerido para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 335,45 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando o valor de 

R$ 462,67, mediante recolhimento através de guia própria ao FUNAJURIS, 

bem como o valor de R$ 100,45, referente aos emolumentos do distribuidor 

não oficializado, mediante depósito na conta corrente: 10.4126-6, agência: 

1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado os comprovantes nos autos, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 13967-08.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224634.

 Vistos,

 Informo que nesta data procedi busca junto ao sistema INFOJUD, na qual 

logrei êxito ao localizar o atual endereço do requerido, conforme anexo. 

Aliás, registro que a ação é de cobrança, sendo equivocada a terminologia 

empregada pela parte autora no petitório de fls. 69.

 Assim, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 13:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, ficando mantidas as demais determinações de fls. 

29.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245273 Nr: 12991-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA LORENTZ BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SALVIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à sentença de fl. 40, intimo a requerente 

para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 335,45 

e da taxa judiciária no valor de R$ 260,00, totalizando o valor de R$ 

535,45, mediante recolhimento através de guia própria ao FUNAJURIS, bem 

como o valor de R$ 100,45, referente aos emolumentos do distribuidor não 

oficializado, mediante depósito na conta corrente: 10.4126-6, agência: 

1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado os comprovantes nos autos, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256810.

Vistos,

Concessa data venia, entendo que não posso dar cumprimento à presente 

deprecata, ao menos até que maiores informações sejam prestadas pelo 

Juízo Deprecante, haja vista que a precatória código 23344 já foi 

devolvida, não tendo este Magistrado condições de saber quais atos dos 

que foram deprecados ainda restam pendentes de cumprimento.

Assim, determino que seja novamente oficiado o Juízo Deprecante para 

que esclareça os atos agora deprecados, sob pena de devolução da 

missiva caso esta providência não seja tomada em 60 dias, o que fica 

desde já determinado.

Sem prejuízo, intime-se o patrono da parte exequente deste decisão.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261921 Nr: 26232-08.2017.811.0055

 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: LINDAURA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO PEREIRA, JOAO 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261921.

Natureza: Ação de Obrigação de Fazer.

Requerente: Lindaura Nunes Silva.

Requerido: Espólio de Lauro Pereira e Outro.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada em 11 de 

novembro de 2017, por Lindaura Nunes Silva em face de Espólio de Lauro 

Pereira e João Rodrigues Pereira, ambos já qualificados.

Às fls. 36/38 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi concedido os 

benefícios da justiça gratuita e designada audiência de conciliação.

Às fls. 43/44 a conciliação restou exitosa.

É o relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o acordo entabulado entre as partes às 

fls. 43/44 não apresenta vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, 

uma vez que celebrado por partes capazes, envolvendo objeto lícito e 

direito patrimonial disponível, razão pela qual, a medida que se impõe é a 

homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Por fim, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, em conformidade com o §3º do art. 90, do 

CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266756 Nr: 29664-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELI DE ALBUQUERQUE RECART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266756.

Vistos,

 Tendo em vista que o objeto da presente ação de usucapião está 

registrado em nome do Estado de Mato Grosso, isto porque os bens da 

extinta COHAB-MT passaram a integrar o acervo patrimonial do Estado 

nos termos da Lei Estadual nº 6.763/96, é do meu convencimento que este 
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deve necessariamente integrar o polo passivo da demanda, não obstante 

já tenha havido o pagamento integral do débito.

 Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto a parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, incluir no polo passivo da 

demanda o Estado de Mato Grosso, sob pena de extinção da ação.

 Realizada a emenda e incluído o Estado no polo passivo da demanda, 

declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente 

demanda e, declino a competência para o juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 6797-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158198.

 Vistos,

 Nesta data fiz nova busca de endereço via INFOJUD, sendo localizado o 

endereço anexo a esta decisão.

 Assim, expeça-se carta precatória para tentativa de citação/busca e 

apreensão.

 Desde já reitero a advertência contida na parte final da decisão de fls. 66, 

devendo ficar claro que, caso não seja o requerido localizado no novo 

endereço informado, deverá a parte autora requerer a conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2017-CNJ.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158698.

 Vistos,

 Nesta data fiz nova busca de endereço via INFOJUD, sendo localizado o 

endereço anexo a esta decisão.

 Assim, expeça-se ofício ao Juízo Deprecado informando a nova 

localização para tentativa de citação.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233232 Nr: 22103-91.2016.811.0055

 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: JOSE LUIZ RODRIGUES, NAIRDO RAMOS RODRIGUES, 

ELENA RODRIGUES GODOI, IRENE RODRIGUES ALVES, OSMAR 

RODRIGUES, LEONIRDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GLORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 81, intimo o requerido para 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 335,45 e da 

taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando o valor de R$ 462,67, 

mediante recolhimento através de guia própria ao FUNAJURIS, bem como o 

valor de R$ 100,45, referente aos emolumentos do distribuidor não 

oficializado, mediante depósito na conta corrente: 10.4126-6, agência: 

1321-8, do Banco do Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

portador do CPF n.º 238.698.799-04, juntado os comprovantes nos autos, 

no prazo de 5 dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114441 Nr: 4622-62.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VILMAR BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em consonância com o 

princípio da causalidade, condeno o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da parte requerida, o qual fixo, com 

fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o 

valor da causa, ou seja, R$ 1.000,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida a parte 

autora.Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial e sua entrega a parte autora mediante 

cópia nos autos às suas expensas, devendo a mesma retirá-los no prazo 

de 05 (c inco)  d ias.Publ ique-se.  In t ime-se.  Cumpra-se.À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139231 Nr: 9690-22.2011.811.0055

 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: BENEDITA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão de Benefício assistencial ao Portador de Deficiência c.c. com 

antecipação de tutela ajuizada por Benedita Vieira da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando o réu a conceder 

ao autor o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 243 de 700



derradeiro requerimento administrativo (1/9/2011, fl. 51), bem assim 

confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá 

ser pago até que sejam superadas as condições que lhe deram origem, 

nos termos do artigo 21, § 1º, do Decreto 8.742/93.Outrossim, a correção 

monetária retroagirá a data do requerimento administrativo, incidindo sobre 

o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Juros moratórios 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, os quais 

incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de 

cada vencimento, quanto às subsequentes. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139641 Nr: 10125-93.2011.811.0055

 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: MARIA CLARICE DA SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária para 

Concessão de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (LOAS) 

com pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Clarice da Silva 

Feitosa em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em razão 

da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento da verba 

honorária ao douto patrono do réu, o qual fixo no percentual de 10% sobre 

o valor da causa, ou seja, R$654,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, bem assim o tempo exigido para seu serviço, 

todavia, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da 

justiça concedida a parte requerente (NCPC, art.98, §3º).Condeno a 

requerente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265802 Nr: 29024-32.2017.811.0055

 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: SYLVANDO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 29024-32.2017 (Cód. 265802)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença de Acidente de Trabalho c/c 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Sylvando Vieira dos Santos em face do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos.É o Relatório.Decido.Considerando que, em 

diversos processos semelhantes a este, o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, tal qual 

prevê o artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, vejo por bem, em 

razão da economia e celeridade processual, não designar o alusivo ato, 

inclusive porquanto a conciliação pode ocorrer em qualquer fase do 

processoTodavia, não constato a negativa do requerido, já que o autor 

aduz que o benefício seria concedido até a presente data, deixando 

entrever a existência de “alta programada”, situação que apenas gerará a 

cessação do benefício acaso o autor não postule, administrativamente, a 

sua prorrogação.Desta feita, não vislumbro qualquer resistência à 

pretensão da parte autora a fim de que este juízo acolha a tutela 

requerida, sobretudo pelo fato de que, ao que tudo indica, pretende 

apenas não se submeter a nova perícia pelo órgão autárquico, o que seria 

necessário acaso ainda se sinta incapacitado para o labor quando do 

advento da data supra.De outro viés foi demonstrado que a autarquia ré 

convocou o requerido para participar de processo de reabilitação 

profissional, todavia, não foi colacionado pelo autor documentos 

demonstrando se tal expediente fora frutífero ou não.Nessa mesma 

senda, entendo que não se encontram presentes os requisitos 

autorizadores da tutela pretendida, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA..Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará 

da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265576 Nr: 28869-29.2017.811.0055

 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: GENIVALDO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 28869-29.2017 (Cód. 265576)

VISTOS, ETC.

Analisando detidamente os autos, verifico a ausência de qualquer 

documento que comprove de forma satisfatória o domicílio da parte 

requerente nesta Comarca, além disso, verifico que os documentos 

imbricados às fls.21/23, encontra-se ilegível de maneira a impossibilitar a 

aferição de suas informações.

 Diante de tal fato, intime-se seu d. advogado para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, acostando aos autos 

documentos inteligíveis e o necessário comprovante de residência em 

nome da parte autora, a fim de definir a competência deste Juízo para o 

processamento e julgamento da presente, sob pena de indeferimento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de DireitoProcesso n. 28869-29.2017 (Cód. 265576)

VISTOS, ETC.

Analisando detidamente os autos, verifico a ausência de qualquer 

documento que comprove de forma satisfatória o domicílio da parte 

requerente nesta Comarca, além disso, verifico que os documentos 

imbricados às fls.21/23, encontra-se ilegível de maneira a impossibilitar a 

aferição de suas informações.

 Diante de tal fato, intime-se seu d. advogado para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, acostando aos autos 

documentos inteligíveis e o necessário comprovante de residência em 

nome da parte autora, a fim de definir a competência deste Juízo para o 

processamento e julgamento da presente, sob pena de indeferimento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265577 Nr: 28871-96.2017.811.0055

 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: JOSE MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 
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OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 28871-96.2017 (Cód. 265577)

VISTOS, ETC.

Analisando detidamente os autos verifico a ausência de documento que 

comprove de forma satisfatória o domicílio do requerente nesta Comarca, 

haja vista que o suposto comprovante encartado à fl. 14 está em nome de 

terceiro cuja relação com a parte autora não restou demonstrada, 

enquanto todos os demais documentos atinentes à formulação 

administrativa do benefício, estes sim em nome do requerente, inclusive o 

seu cadastro no INSS, fls. 25/26 e 28-v, e atestados médicos de fls. 

30/33, 36/39 e 41/43, são das cidades de Paranaíta ou Alta Floresta.

Diante de tal fato, intime-se a d. advogada da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a exordial a fim de 

possibilitar a fixação da competência deste Juízo para o processamento e 

julgamento da presente, sob pena cancelamento da distribuição.

A fim de afastar qualquer dúvida a respeito da imprescindibilidade da 

comprovação da residência do autor nesta Comarca, lembremos que a 

competência das causas de natureza previdenciária é fixada apenas em 

decorrência do local do domicílio do segurado (competência absoluta), 

consoante se evola da Constituição Federal.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103701 Nr: 2520-04.2008.811.0055

 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: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

MARCOS ANDRÉ WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - 

OAB:10.026-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5.967/MT, ONEIDA NAVES 

RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que, de conformidade com a decisão a seguir transcrita, intimo o 

terceiro interessado Marcos André Wieczorek, para, querendo, no prazo 

de 5 dias, apresentar quesitos e indicar assistente técnico: 

Vistos,Inicialmente, proceda-se a inclusão junto ao distribuidor e capa dos 

autos, do terceiro interessado Marcos André Wieczorek, na qualidade de 

assistente simples da parte requerida, conforme já deferido na decisão de 

fls. 178. Em seguida, em atenção à decisão de fls. 194, intime-se o 

assistente Marcos André Wieczorek para, querendo, no prazo de 5 dias, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Intime-se também o 

Ministério Público para querendo, no prazo de 5 dias, apresentar quesitos 

e indicar assistente técnico. Intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários (fls. 182), no prazo 

comum de 5 (cinco) dias. Havendo concordância quanto aos honorários, a 

parte requerida deverá depositar judicialmente o valor dos honorários do 

perito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. (...) em que poderão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477 do 

CPC). Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o 

laudo, intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito 

acerca do laudo pericial, intimem-se as partes, o assistente Marcos André 

Wieczorek e o Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informem se ainda possuem interessa na produção de outras provas. Não 

havendo outras provas a ser produzidas, intimem-se as partes, o 

assistente Marcos André Wieczorek e o Ministério Público para, 

sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem razões 

finais escritas. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128656 Nr: 7549-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CHAVIS DE SOUZA

 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 em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fls. 

138-v, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266250 Nr: 29351-74.2017.811.0055

 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: MERIELLE APARECIDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 29351-74.2017 (Cód. 266250)

 VISTOS, ETC.

Considerando a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prevê novos requisitos para a petição inicial, bem assim como na peça 

vestibular não consta a opção de realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação, tal como determina o artigo 319, VII, do NCPC , 

manifeste-se o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob as penas da 

lei.

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142258 Nr: 1648-47.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME, 

MAURICIO IZAIAS DA SILVA, RAQUEL CRISTINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$655,29, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso (...). Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que 

são devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o 

processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser 

suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, 

consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 112037 Nr: 2254-80.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERACLITO G. SIQUEIRA, HERÁCLITO GOMES 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Processo n.º 1074/2009 (Cód. 112037)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Por meio de EMBARGOS DECLARATÓRIOS a Fazenda Pública Estadual 

objetiva suprir contradição/obscuridade contida na sentença embargada.

Através da certidão de folha retro foi certificada a tempestividade 

recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise do pleito cumpri-me inicialmente pontuar acerca da 

tempestividade recursal e, sob este prisma, tenho que a interposição dos 

presentes Embargos de Declaração se deu aprazadamente, consoante se 

depreende da certidão de folha retro, razão pela qual passo a sua 

apreciação.

Importante acentuar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Sob este aspecto, necessário ressaltar que o embargante, na verdade, se 

encontra irresignado com o teor da sentença, inexistindo qualquer 

equivoco na decisão que possa ser sanado por meio de embargos, sendo 

certo que havendo discordância do requerido em face do teor do 

pronunciamento judicial necessária a interposição de recurso 

propriamente dito.

ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes Embargos Declaratórios, posto 

que tempestivos, mas julgo-os IMPROCEDENTE.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 4 de outubro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 112037 Nr: 2254-80.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERACLITO G. SIQUEIRA, HERÁCLITO GOMES 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte autora é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 250864 Nr: 17444-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação aos Embargos retro é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte embargante 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000743-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TANGARÁ DA 

SERRA - MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Mandado de Segurança: 1000743-49.2017.8.11.0055 Vistos etc., 

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso 

e Francisca Alda Ferreira Lima devidamente qualificado nos autos, 

impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor do Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra Fábio Martins Junqueira, Secretário 

Municipal de Educação e Cultura Adriano Alves Fernandes e Secretaria 

Municipal de Administração Maria das Graças, em razão de suposto ato 

ilegal que concedeu seu afastamento para desempenho de mandado 

classista, sem a concessão de remuneração. Com a inicial vieram os 

documentos, destacando-se a Portaria 582/GP/2017 (Id 288488) e a ata de 

posse da diretoria do sindicato, subsede Tangará da Serra/MT (Id 

9288471). A liminar foi deferida parcialmente, para a manutenção da 

remuneração da impetrante nos meses subsequentes. . Devidamente 

notificado o órgão de representação da pessoa jurídica interessada 

prestou informações confirmando os fatos narrados na inicial, 

destacando, contudo que em razão da lei não prever expressamente que 

a licença remunerada seria custeada pela Municipalidade nada obsta a 

atribuição de tal despesa ao respectivo Sindicato. Oportunizada a 

manifestação do Ministério Público este consignou a inexistência de 

interesse socialmente relevante para justificar sua intervenção. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de 

Mato Grosso e Francisca Alda Ferreira Lima, com qualificação nos autos, 

que teria atribuído ao sindicado o custeio a remuneração de servidor em 

gozo de licença remunerada. Após a detida análise da prova documental, 

destacando-se a Portaria 582/GP/2017 (Id 288488) e a ata de posse da 

diretoria do sindicato, subsede Tangará da Serra/MT (Id 9288471)., reputo 

que a mesma deve ser julgada procedente. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A 

Carta de 1988 alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, 

preservando essa dupla exigência legal. Por sua vez, direito líquido e 

certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 
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estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (In “Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, 20.ª ed., 

Malheiros, p. 34/35). No presente caso, o impetrante questiona os 

fundamentos que levaram a autoridade coatora a imputar o custeio da 

remuneração do servidor publico licenciado pelo Sindicato em qual exerce 

o mandato do qual decorreu a licença remunerada. Em que pese meu 

respeito ao posicionamento do ilustre Procurador do Município quanto a 

isenção do Município quanto ao custeio da licença, reputo inviável tal 

entendimento a luz da interpretação gramatical e lógica da legislação 

Municipal. Isso porque, consoante a Lei Complementar Municipal n.º 

006/94, que dispõe acerca do regime jurídico único dos servidores 

públicos de Tangará da Serra/MT, conceder-se-á licença para o exercício 

de mandado classista (artigo 75, inciso X). Outrossim, o artigo 108 da 

mencionada legislação assegura ao servidor o direito a licença para o 

desempenho de mandato classista, sem prejuízo de seus vencimentos e 

vantagens do cargo efetivo. Desse modo, não se mostra admissível, em 

tese, a restrição do direito da servidora/impetrante por meio do Decreto n.º 

85/2017, nem mesmo a atribuição ao sindicato quanto à remuneração de 

seus membros, sendo certo que se fosse esse o entendimento do 

legislador, bastaria fixar ao servidor o direito a licença não remunerada, 

cabendo ao Sindicato interessado a fixação de eventual remuneração e o 

servidor a aceitação ou não de tal função, sem custos para a 

Municipalidade, contudo ao prever Licença Remunerada trouxe para si a 

obrigação de custear os vencimentos do impetrante enquanto o mesmo 

exercer a representação sindical. Portanto, considerando-se que o 

impetrante comprovou fazer juz a licença remunerada, de rigor a 

concessão da segurança. Assim, julgo procedente o presente writ, e 

CONCEDO a segurança impetrada, para determinar que a autoridade 

coatora promova o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do 

cargo efetivo desde a concessão da licença, inclusive para o pagamento 

do subsidio atinente ao mês de julho de 2017, tornando detinitiva a liminar 

concedida. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a 

Procuradoria do Município de Tangara da Serra, nos termos do artigo 13 

da Lei 12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em 

ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

P.R.I.C. Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000510-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANCHES VICENTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Mandado de Segurança: 1000510-52.2017.8.11.0055 Vistos etc., LUZIA 

SANCHES VICENTE devidamente qualificado nos autos, impetrou o 

presente Mandado de Segurança em desfavor do Prefeito Municipal de 

Tangará da Serra Fábio Martins Junqueira, Secretário Municipal de 

Educação e Cultura Adriano Alves Fernandes e Secretaria Municipal de 

Administração Maria das Graças, em razão de suposto ato ilegal que 

promoveu sua remoção para atuar em local e função incompatível com seu 

estado de saúde. Instruiu a inicial com cópia de laudos médicos e do ato 

de remoção. A análise da liminar foi postergada. Foi colhida a 

manifestação do órgão de representação judicial do Municipío da Tangará 

da Serra-MT que defendeu a regularidade do ato, destacando que a 

movimentação impugnada visava adequar obstar o desvio de função da 

impetrante, para além de preserva-lhe de atuar em local insalubre e no 

período noturno. Destaca que as funções e local para o qual foi removida 

se mostra adequada a seu quadro clínico. Oportunizada a manifestação 

do Ministério Público este consignou a necessidade de dilação probatória 

para a elucidação do feito, o que obstaria a presente via procedimental. É 

o relatório. Decido. Primeiramente ressalto que o mandado de segurança é 

a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no art. 1º: “Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça (...)” Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Vê-se que o principal objetivo do 

mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Assim, 

para ver seu direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a 

ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência 

dos tribunais superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, 

adotaram o entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo 

prende-se à pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é 

imprescindível que o pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano 

e não em situações que reclamem produção e cotejo de provas. No 

mesmo sentido, sustenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Hoje está pacífico 

o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando 

estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação 

do direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo 

como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado 

juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase 

da instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas 

na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta 

de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). (grifo proposital) Com 

efeito, analisando detidamente a pretensão da impetrante, verifica-se que 

as relevantes alegações tanto em relação a impossibilidade de exercer as 

novas funções que lhe foram atribuídas, requerem de fato ampla dilação 

probatória, inclusive com análise pericial quanto a adequação do local e 

função ao quadro clínico da impetrante, não podendo o feito ser julgado 

apenas com base em laudos unilaterais apresentados pela impetrante. 

Assim, o julgamento do presente feito exige o reconhecimento da 

adequação ou inadequação das novas funções atribuída a impetrante e do 

local do exercício das mesmas ao quadro clinico da impetrante, 

revelando-se inviável a utilização para tal desiderato na via estreita do 

mandado de segurança. Nesse Sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
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CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1. Pretende a impetrante que lhe seja deferido o 

fornecimento de Espadim à Marinha do Brasil, na modalidade de pregão, 

menor preço, conforme modelo e qualidade descritos no Edital de 

Licitação, tornando nulo o ato que o deferiu à sua concorrente. 2. O laudo 

pericial da Marinha reprovou a amostra (objeto da licitação) fornecida pela 

impetrante, por se encontrar em desacordo com a amostra padrão. Para 

se desconsiderar a conclusão a que chegou a perícia da Marinha seria 

necessário a comprovação de que a mesma contém vícios que a 

invalidam, o que é inadmissível em sede de mandado de segurança, cujo 

rito processual não permite dilação probatória, sendo ônus do impetrante 

instruir a petição inicial com prova pré-constituída.. O mandado de 

segurança pressupõe fatos incontroversos, pelo que não se admite 

dilação probatória (STF – MS 24928 – Rel.: Min. Carlos Velloso – DJ 

24/02/2006). 3. Apelação improvida.(TRF-2 - AMS: 200351010092054 RJ 

2003.51.01.009205-4, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CRUZ 

NETTO, Data de Julgamento: 23/09/2009, QUINTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::07/10/2009 - 

Página::105) No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in litteris: ADMINISTRATIVO 

- PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - CONTROVÉRSIA SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS 

FÁRMACOS PRETENDIDOS - RECEITUÁRIO DE MÉDICO PARTICULAR - 

MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA - VIA IMPRÓPRIA - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 - O mandado de segurança 

não é a via apropriada para combater negativa do Município em fornecer 

medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve indagação 

técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do magistrado, 

desafiando ampla dilação probatória não compatível com o conceito de 

direito líquido e certo. 2 - Preliminar rejeitada e sentença reformada, em 

reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 MG 

1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a matéria objeto do litigio permite e exige ampla dilação probatória, que se 

mostra incompatível com o procedimento célere adotado no Mandamus, 

inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o autor valha-se das 

vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, para buscar o 

direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei 

12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV do CPC, julgando extinto o presente 

Mandado de Segurança, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Decorrido o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os 

autos, haja vista que a presente decisão não comporta reexame 

necessário.P. R. I. C. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro 

de 2017 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

1001494-36.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: ROBERTO APARECIDO SILVA 

IMPETRADO: SANDRA CRISTINA SOBOTTKA, ROBERTO ANTONIO 

SOBOTTKA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc., Considerando-se que o Processo Judicial Eletrônico (PJE) foi 

instalado nesta Comarca apenas para o processamento de Mandado de 

Segurança e as lides oriundas do Juizado Especial, bem como que o 

requerente informou a distribuição do feito por intermédio do sistema PEA 

(Id 10988647), proceda-se a baixa dos presentes autos junto ao PJE. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de dezembro de 2017. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito
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Vistos, Inicialmente, inviável o acolhimento da preliminar apresentada pela 

Municipalidade, visto que a presente via não visa a cobrança de débitos 

pretéritos e sim a desconstituição de decisão que obstou a aposentadoria 

e condicionou o deferimento dessa ao gozo de licenças premio pretéritos, 

não se tratando, portnato, o presente feito de ação em cobrança, não 

obstante possa implicar no reconhecimento de direitos que envolvam 

futura prestação pecuniária em favor do impetrante. Contudo, 

considerando-se que a autora comprovou o requerimento administrativo 

visando sua aposentadoria junto a SerraPrevi (id. 9643616) e a 

informação da autoridade coatora de que não houve a apreciação do 

pedido de aposentadoria e que a impetrante sequer faria jus a tal 

benefíicio, sendo que o documento apresentado pela impetrante se refere 

a mera simulação onde não houve análise do período em que a impetrante 

laborou em desvio de função, de rigor a expedição de Oficio junto a 

SerraPrevi, solictando-se informações quanto a tal pedido de 

aposentadoria, esclarecendo em caso de indeferimento o motivo do 

mesmo e em caso de ter emitido parecer favorável qual a pendência para 

o deferimento desta, esclarecendo se a mesma decorre de ato que deva 

ser praticado pela Serra Previ ou pela autoridade coatora (Prefeito 

Municipal). Informando a SerraPrevi, que não houve a emissão do parecer 

favorável a aposentadoria ou que emitiu parecer contrário a mesma, 

oportunizo ao impetrante a emenda da inicial para inclusão da autoridade 

coatora responsável por tal ato, Informando a SerraPRevi a apresentação 

de parecer favorável pendente de homologação do Prefeito Municipal, 

conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 18 de dezembro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000717-51.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO 

BRIDI IMPETRADO: CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA 

MT- JUAREZ TIEL Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado 

por Luiz Gustavo Figueiredo Bridi, em desfavor de Juarez Laurentino da 

Silva, Chefe do Departamento Estadual de Trânsito/MT 22ª CIRETRAN da 

Circunscrição de Tangará da Serra/MT, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Alega o impetrante, em síntese, que teve 

ilegalmente inviabilizado a transferência de propriedade do veículo 

Volkswagem, Cross Fox, placa QBX-1635, chassi 9BWAL45Z6G4004959, 

ano 2015, modelo 2016, cujo documento segue anexo à inicial, 

condicionando-o à quitação de multa de trânsito, a qual estaria sendo 

discutida administrativamente. Assevera que em 18/07/2017 protocolou 

requerimento administrativo pugnando pela transferência do veículo sem o 

pagamento da multa, por considerar arbitrário o condicionamento na 

pendência de julgamento de recurso administrativo. Com a inicial vieram 

documentos atinentes ao veículo e protocolo do recurso administrativo. A 

autoridade coatora apresentou informações de que o veículo encontra-se 
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em processo de transferência, aguardando-se a realização de vistoria 

veicular e quitação de débitos, bem como que o impetrante apresentou 

defesa prévia quanto à infração MTA 1306804 (Id 10451753). Instado, o 

Parquet manifestou a ausência de intervenção ministerial no presente 

caso, ante a carência de interesse socialmente relevante (Id 10923857). 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Gustavo 

Figueiredo Bridi, sob o argumento de que encontra presente o direito 

líquido e certo para licenciamento e transferência do veículo, eis que a 

autoridade coatora condiciona ilegalmente a emissão de tais documentos 

ao pagamento de multa, pendente de recurso administrativo ainda não 

julgado. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia 

que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger 

“direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse 

termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa 

senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em 

espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. 

São Paulo, 2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): “[...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.”. Convém 

ressaltar que se reveste de total legalidade, a exigência do pagamento de 

multas de trânsito para obtenção da renovação do licenciamento do 

veículo, uma vez tendo sido obedecido a exigência legal da notificação ao 

proprietário do veículo, informando-o da existência da penalidade para que 

exerça a sua defesa, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro em 

regulamentação específica. A ênfase da jurisprudência dominante é no 

sentido de confirmar a legalidade dessa exigência, que não caracteriza, 

em princípio, abuso ou arbítrio da autoridade, desde que, como já acima 

enfatizado, esteja revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e 

validade. No entanto, no caso dos autos, a insurgência do impetrante se 

reveste na ilegalidade do condicionamento do pagamento de multa por 

infração de trânsito, mesmo na existência de recurso administrativo 

pendente de julgamento. O impetrante comprovou a propriedade do 

veículo, a existência da multa não paga e a motivação do indeferimento do 

licenciamento/transferência, o que não foi negado pela autoridade coatora, 

bem como interposição de recurso administrativo em face da infração MTA 

130680. Aplicação de multa por infração de trânsito não pode constituir 

óbice ao licenciamento do veículo, pois uma coisa é distinta da outra, tendo 

em vista que a aplicação da penalidade deverá obedecer ao devido 

processo legal, não podendo o proprietário do veículo ter seu direito de 

propriedade restrito pela pendência daquele processo administrativo. 

Desse modo, enquanto não houver o julgamento definitivo do recurso 

administrativo formulado pelo impetrante, é inexigível a cobrança da multa, 

bem como dos consectários da sua imposição. Outra não é a orientação 

dos tribunais pátrios: DETRAN. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTAS 

PENDENTES. A existência de multas por supostas infrações de trânsito 

não impede a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV), se contra aquelas penalidades foram interpostos 

recursos administrativos, ainda pendentes de julgamento." (TJMG. 1ª Câm. 

Cível, apel. cível nº 229.356-1, Belo Horizonte, rel. Des. Francisco Lopes 

de Albuquerque). REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO 

CONDICIONADOS AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTE DE 

JULGAMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. O 

licenciamento/transferência de veículo não pode ser condicionado ao 

recolhimento de multa por infração de trânsito, se ainda há recurso 

administrativo pendente de julgamento. (TJSC. MS 2012.059759-3. Quarta 

Câmara de Direito Público. Relator Jaime Ramos, julgado em 19/09/2012, 

publicado em 27/09/2012) Na pendência de julgamento de recurso 

administrativo de infração de trânsito, o licenciamento/transferência do 

veículo do impetrante não poderia ficar condicionada ao pagamento de 

multa. Portanto, restando comprovado pelo impetrante e confirmado pelo 

impetrado que houve a interposição de defesa administrativa contra o auto 

de infração MTA 1306804 (Id 9233846), enquanto se encontrar pendente 

de julgamento, não pode a autoridade de trânsito, em virtude da existência 

de multa, negar o licenciamento e/ou transferência do veículo de 

propriedade do impetrante. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural e concedo a segurança postulada para assegurar ao 

impetrante o licenciamento e transferência do veículo CrossFox MA 

2015/2016, cor: Branca, placa: QBX-1636, independente do pagamento da 

multa relacionada ao auto de infração MTA 1306804, uma vez que 

encontra-se pendente de julgamento da defesa administrativa. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. Publique-se. Registra. Intime-se e se cumpra. 

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2017. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000941-86.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: DARCI RODRIGUES PEREIRA 
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IMPETRADO: CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- 

JUAREZ TIEL Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

Darci Rodrigues Pereira, em desfavor de Juarez Laurentino da Silva, 

Chefe do Departamento Estadual de Trânsito/MT 22ª CIRETRAN da 

Circunscrição de Tangará da Serra/MT, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Alega o impetrante, em síntese, que teve 

ilegalmente inviabilizado o licenciamento de seu veículo GM/Cruze/THB, 

placa OBA 6573, chassi 9GEP868MDB240149, ano/modelo 2013/2013, 

cujo documento segue anexado à inicial, por conta de pendência vinculada 

à infração supostamente cometida pela impetrante. Assevera que em 

07/08/2017 após os pagamentos do licenciamento IPVA e seguro 

obrigatório obteve a negativa de emissão dos documentos atinentes ao 

licenciamento por causa de existência de multas pendentes. Informa na 

inicial que nunca foi notificado das multas aplicadas. Com a inicial vieram 

documentos atinentes ao veículo e os pagamentos das guias. A 

autoridade coatora apresentou informações, suscitando preliminar de 

inviabilidade da via eleita e ausência de prova pré-constituída e, no mérito, 

a regularidade das multas aplicadas, estando o impetrante em 

desconformidade com as regras para condução de veículo automotor, não 

havendo abusividade ou irregularidade na infração uma vez que a 

autoridade agiu nos limites legais ao condicionar o licenciamento ao 

pagamento das multas já notificadas. Informou ainda que o impetrante foi 

devidamente notificado e há recurso administrativo pendente de análise na 

JARI contestando as multas ora noticiadas. Instado, o Parquet manifestou 

a ausência de intervenção ministerial no presente caso, ante a carência 

de interesse socialmente relevante. Vieram os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da 

Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): “[...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.”. Inicialmente, 

inviável o acolhimento das preliminares de inviabilidade da via eleita e de 

ausência de prova pré-constituída, visto que o mandado se volta contra o 

condicionamento do licenciamento ao recolhimento de multa e não contra 

as multas em si. Ademais, a via eleita é perfeitamente aplicável a tutela de 

direito líquido e certo quando tolhido por qualquer autoridade coatora, 

respeitadas as regras de competência. Assim, não há o que se falar em 

inviabilidade da via eleita. Em relação a preliminar de ausência de prova 

pré-constituída, é certo que o mandado de segurança é procedimento 

especial célere que não comporta maiores dilações probatórias. No 

entanto, o artigo 6º, §1 da Lei nº 12.016/2009, prevê expressamente a 

possibilidade de apresentação dos documentos necessários à prova do 

alegado pela autoridade coatora quando esta os possuir. O saudoso 

mestre HELY LOPES MEIRELLES, ministra o seguinte entendimento: “As 

informações constituem a defesa da Administração. [...] Nas informações 

o impetrado deverá esclarecer minuciosamente os fatos e o direito em que 

se baseou o ato impugnado. Poderá oferecer prova documental e pericial 

já produzida. [...]” (in MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS – Malheiros 

Editores – 22ª edição – 2000 – p. 87). Assim, é dever da autoridade 

impetrada a prova de que seus atos estão de acordo com as normas do 

CTB, não merecendo prosperar em sede preliminar tais indagações. Diante 

do exposto, não conheço as preliminares suscitadas pelo impetrado. 

Superada tais questões, passo ao mérito. Convém ressaltar que se 

reveste de total legalidade, a exigência do pagamento de multas de trânsito 

para obtenção da renovação do licenciamento do veículo, uma vez tendo 

sido obedecido a exigência legal da notificação ao proprietário do veículo, 

informando-o da existência da penalidade para que exerça a sua defesa, 

nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro em regulamentação 

específica. A ênfase da jurisprudência dominante é no sentido de 

confirmar a legalidade dessa exigência, que não caracteriza, em princípio, 

abuso ou arbítrio da autoridade, desde que, como já acima enfatizado, 

esteja revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade. No 

entanto, no caso dos autos, a insurgência do impetrante se reveste na 

ilegalidade do condicionamento do pagamento de multa por infração de 

trânsito, mesmo na existência de recurso administrativo pendente de 

julgamento. O impetrante comprovou a propriedade do veículo, a existência 

da multa não paga e a motivação do indeferimento do 

licenciamento/transferência, o que não foi negado pela autoridade coatora, 

bem como o impetrado informou que o impetrante interpôs recurso 

administrativo em 04/09/2017, em face das infrações após a notificação 

superveniente. É certo que aplicação de multa por infração de trânsito não 

pode constituir óbice ao licenciamento do veículo, pois uma coisa é distinta 

da outra, tendo em vista que a aplicação da penalidade deverá obedecer 

ao devido processo legal, não podendo o proprietário do veículo ter seu 

direito de propriedade restrito pela pendência daquele processo 

administrativo. Desse modo, enquanto não houver o julgamento definitivo 

do recurso administrativo formulado pelo impetrante, é inexigível a 

cobrança da multa, bem como dos consectários da sua imposição. Outra 

não é a orientação dos tribunais pátrios: DETRAN. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO. MULTAS PENDENTES. A existência de multas por supostas 

infrações de trânsito não impede a expedição do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV), se contra aquelas penalidades foram 

interpostos recursos administrativos, ainda pendentes de julgamento." 

(TJMG. 1ª Câm. Cível, apel. cível nº 229.356-1, Belo Horizonte, rel. Des. 

Francisco Lopes de Albuquerque). REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO 

CONDICIONADOS AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTE DE 

JULGAMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. O 

licenciamento/transferência de veículo não pode ser condicionado ao 

recolhimento de multa por infração de trânsito, se ainda há recurso 

administrativo pendente de julgamento. (TJSC. MS 2012.059759-3. Quarta 

Câmara de Direito Público. Relator Jaime Ramos, julgado em 19/09/2012, 
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publicado em 27/09/2012) Na pendência de julgamento de recurso 

administrativo de infração de trânsito, o licenciamento/transferência do 

veículo do impetrante não poderia ficar condicionada ao pagamento de 

multa. Portanto, restando comprovado e confirmado pelo impetrado que 

houve a interposição de defesa administrativa contra as infrações 

noticiadas (Id 9998525), enquanto se encontrar pendente de julgamento, 

não pode a autoridade de trânsito, em virtude da existência de multa, 

negar o licenciamento e/ou transferência do veículo de propriedade do 

impetrante. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural e 

concedo a segurança postulada para assegurar ao impetrante o 

licenciamento e transferência do veículo GM/Cruze/THB, cor prata, placa 

OBA 6573, chassi 9GEP868MDB240149, ano/modelo 2013/2013, 

independente do pagamento da multa relacionada aos autos de infração 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 1 8 3 2 2 3 - 7 5 7 9 / 0 0 ; 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 1 8 5 0 2 1 - 5 2 8 2 / 0 0 ; 

DETRAN-111100-BPM01850227579/00, uma vez que encontra-se 

pendente de julgamento da defesa administrativa. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da Lei. 

Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2017. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

1001538-55.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: MARIA ALVES DE SOUZA 

IMPETRADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA Vistos. Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por Maria Alves de Souza em desfavor de Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Sustenta a impetrante, em 

síntese, que é servidora pública municipal no cargo de agente 

administrativo lotada na Secretaria Municipal de Administração do 

Município de Tangará da Serra. Conforme descrito pela impetrante, após 

pedido de simulação de aposentadoria junto ao Serraprevi, constatou-se 

que a mesma atingiu os requisitos para concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição, motivo pelo qual requereu em 01.09.2017 sua 

aposentadoria. Entretanto, em 11/10/2017 a autoridade coatora lhe 

concedeu compulsoriamente o usufruto de 03 licenças prêmio não 

gozadas totalizando 209 dias de licença. Em 25.10.2017 a impetrante 

postulou novo pedido de reconsideração para a concessão imediata de 

sua aposentadoria e a conversão em pecúnia das licenças não 

usufruídas. O pedido pende de análise. Assim, requereu a concessão de 

tutela de urgência para determinar a suspensão do decreto nº 3/2017 e da 

portaria nº 1127/GP/2017. No mérito requereu a concessão da ordem para 

decretar a anulação da portaria que concedeu as licenças, bem como que 

seja determinada a autoridade coatora conceda à impetrante o benefício 

da aposentadoria por tempo de contribuição e indenização do período de 

licença-prêmio não gozado. É o relatório. Decido. De antemão, concedo a 

parte autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados 

pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação. Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a 

via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Entrementes, no caso vertente, pelos 

argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há nos 

autos elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, de 

onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a 

presente fase processual quanto à irregularidade dos atos praticados pelo 

ente público municipal, ainda mais quando há informações nos autos de 

que o feito pende de nova análise pela autoridade coatora da concessão 

da aposentadoria pleiteada e conversão das licenças em pecúnia, o que 

não dá ao presente caso, nesta fase procedimental, a verossimilhança 

necessária ao deferimento tanto da tutela de urgência. Portanto, reputo 

necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto 

ao ato impugnado, bem como da resposta do novo pedido feito pela 

impetrante. Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6º, §1º, da Lei 

12.016/09, corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, a 

urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem como o 

órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, 

encaminhem a este juízo, informações quanto o pedido de aposentadoria 

da impetrante e do novo pedido de concessão de aposentadoria e 

pagamento das licenças-prêmio não usufruídas oriundos do protocolo nº 

30130/2017, devendo ainda colacionar aos autos a resposta do pedido. 

Notifique-se a autoridade impetrada para que além de prestar informações, 

apresente no mesmo prazo a documentação acima indicada. Por fim, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatara está integrada, para que também apresente a 

documentação solicitada e para que, querendo, ingresse no feito, o que 

deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se prioritariamente, nos termos do 

§4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Por fim, resta concedido à impetrante 

os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 

98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação. Às providências. Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 

2017. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001176-53.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA 

IMPETRADO: CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- 

JUAREZ TIEL Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado 

por Patrícia da Silva, em desfavor de Juarez Laurentino da Silva, Chefe do 

Departamento Estadual de Trânsito – MT 22º CIRETRAN da Circunscrição 

de Tangará da Serra/MT, ambos qualificados no encarte processual ora 

em epígrafe. Alega a impetrante, em síntese, que teve ilegalmente 

inviabilizado o licenciamento de seu veículo - GM/Classic Life, Ano/modelo, 

2007/2008, placa NJK2660, cor prata, Renavam 00942584694, chassi 

8AGSA19908R152919, para o exercício de 2017 -, cujo documento segue 

anexado à inicial, por conta de pendência vinculada à infração 

supostamente cometida pela impetrante. Assevera que as notificações 

não obedeceram ao ordenamento jurídico e a impetrante está 

impossibilitada de emitir o CLRV atualizado de seu veículo. Com a inicial 

vieram documentos atinentes ao veículo e os pagamentos das guias. 

Postergou-se a análise da liminar à apresentação das informações acerca 

da negativa de licenciamento. A autoridade coatora apresentou 

informações, dando conta de que a recusa do licenciamento em voga foi 

impossibilitado diante de débitos da impetrante quanto ao licenciamento do 

ano de 2016 (id: 10634864) suscitando ainda em defesa (id: 10672927) 

preliminares de inviabilidade da via eleita, ausência de prova 

pré-constituída e incompetência deste Juízo. No mérito, defendeu a 

regularidade das multas aplicadas, estando o impetrante em 

desconformidade com as regras para o licenciamento de veículo 

automotor, não havendo abusividade ou irregularidade no condicionamento 

do licenciamento ao prévio pagamento da multa que ainda está em fase de 

autuação. Instado, o Parquet manifestou a ausência de intervenção 

ministerial no presente caso, ante a carência de interesse socialmente 

relevante. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o 

mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito 

líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, 

incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito 

os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: 

Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 

2008, pág 581): Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): [...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional. Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese. [...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.. Inicialmente, 

reputo desarrazoado o acolhimento das preliminares de inviabilidade da via 

eleita e de ausência de prova pré-constituída, visto que o mandado de 

segurança se volta contra o condicionamento do licenciamento ao 

recolhimento de multa e não contra as multas em si. Ademais, a via eleita é 

perfeitamente aplicável a tutela de direito líquido e certo quando tolhido por 

qualquer autoridade coatora, respeitadas as regras de competência. 

Assim, não há o que se falar em inviabilidade da via eleita. Em relação a 

preliminar de ausência de prova pré-constituída, é certo que o mandado de 

segurança é procedimento especial célere que não comporta maiores 

dilações probatórias. No entanto, o artigo 6º, §1 da Lei nº 12.016/2009, 

prevê expressamente a possibilidade de apresentação dos documentos 

necessários à prova do alegado pela autoridade coatora quando esta os 

possuir. Assim, é dever da autoridade impetrada a prova de que seus atos 

estão de acordo com as normas do CTB, não merecendo prosperar em 

sede preliminar tais indagações. Inviável também o acolhimento da 

preliminar de incompetência, visto que o mandado se volta contra o 

condicionamento do licenciamento ao recolhimento de multa e não contra 

as multas em si. O licenciamento do veículo está vinculado ao impetrado, 

vez que o automóvel encontra-se registrado e sob os cuidados do 

DETRAN-MT, e todo o trâmite envolvendo o veículo (regularização de 

documentação, transferências, vistorias), cabe ao órgão impetrando. 

Diante do exposto, não conheço as preliminares suscitadas pelo 

impetrado. Superada tais questões, passo ao mérito. Convém ressaltar 

que se reveste de total legalidade, a exigência do pagamento de multas de 

trânsito para obtenção da renovação do licenciamento do veículo, uma vez 

tendo sido obedecido a exigência legal da notificação ao proprietário do 

veículo, informando-o da existência da penalidade para que exerça a sua 

defesa, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro em regulamentação 

específica. A ênfase da jurisprudência dominante é no sentido de 

confirmar a legalidade dessa exigência, que não caracteriza, em princípio, 

abuso ou arbítrio da autoridade, desde que, como já acima enfatizado, 

esteja revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade. 

Assim dispõe a súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Nesse aspecto, quando não ocorrer à 

prévia notificação do infrator é irregular a cobrança de pagamento de 

multas, a fim de liberar o licenciamento do veículo, em conformidade com a 

Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (grifo nosso) 

Outra não é a orientação dos tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE 

MULTAS. Pretende a suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa 

proceder ao licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo 

condicionado ao pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de 

comprovação de notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar 

a efetiva notificação. Segurança concedida para permitir renovação da 

licença veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida. (TJSP – 

REEX 10163272520148260224, Relator Ronaldo Andrade, 3ª Câmara de 

Direito Público, Julgamento em 03/03/2015, Publicação: 20/03/2015) (grifo 

nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. SENTENÇA 

RATIFICADA. É ilegal a vinculação do licenciamento de veículo ao prévio 

pagamento de multas, máxime se ao infrator ou ao proprietário do veículo 

não foi dado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (ReeNec 

103189/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/04/2013, Publicado no DJE 23/04/2013) (Grifo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 252 de 700



nosso). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VINCULADOS AO PAGAMENTO DE 

MULTAS. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. 

ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A inadequação da via eleita é 

questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. É 

ilegal condicionar a renovação do licenciamento do veículo ao pagamento 

de multas pendentes, quando não houver provas de que a dupla 

notificação foi realizada. O agente do órgão estatal, tendo em vista o 

princípio da legalidade, pode, por ocasião do licenciamento do veículo, 

condicioná-lo ao prévio pagamento das multas de trânsito. É 

imprescindível, contudo, que o infrator tenha sido duplamente notificado, à 

luz do art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB. Caso contrário, 

configura-se a conduta ilegal do agente público, de que resulta a 

declaração da insubsistência do registro da infração. (Apelação / 

Remessa Necessária 80662/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2011, Publicado no DJE 25/03/2011) 

(Grifo nosso). Dessa forma, somente quando o infrator tenha sido 

previamente notificado da multa de trânsito, resguardado, assim, seu 

direito de defesa junto ao órgão competente, é que se torna legítima a 

exigência de pagamento para a renovação do licenciamento do veículo. E 

em razão disso, a autoridade de trânsito somente poderá condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento de multa se o infrator, após a 

cientificação regular da autuação, for devidamente notificado da sua 

imposição, a fim de que seja resguardado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa na esfera administrativa. Com efeito, as multas somente 

poderão ser exigidas como condição ao licenciamento caso tenha ocorrido 

as regulares notificações do infrator, nos termos dos artigos 281 e 282, 

do Código de Trânsito Brasileiro. Denota-se que o impetrado, apesar de 

juntar ao presente processo informação de que a negativa do 

licenciamento à impetrante se deu por haver débitos referente ao 

licenciamento do ano de 2016, é certo que a autora colacionou junto a 

peça inicial os comprovantes de pagamento das taxas do licenciamento do 

ano de 2016 (id: 10343934), não merecendo prosperar os argumentos do 

impetrado. Diante desses apontamentos, em análise as informações 

prestadas e dos documentos colacionados aos autos, nota-se que não há 

c o m p r o v a ç ã o  d a  e n t r e g a  d o  a u t o  d e  i n f r a ç ã o 

DNIT-000300-S003509072-7455/00 (S003509072) à impetrante. Assim, 

não foi juntado nenhum documento que pudesse comprovar que as 

notificações de penalidade dos autos de infrações foram efetivamente 

recebidas pela impetrante, não sendo assegurada ciência da imposição da 

penalidade para a constituição desta multa. O saudoso mestre HELY 

LOPES MEIRELLES, ministra o seguinte entendimento: As informações 

constituem a defesa da Administração. [...] Nas informações o impetrado 

deverá esclarecer minuciosamente os fatos e o direito em que se baseou 

o ato impugnado. Poderá oferecer prova documental e pericial já 

produzida. [...]” (in MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS – Malheiros 

Editores – 22ª edição – 2000 – p. 87). Assim, não houve comprovação 

pelo Impetrado de que as notificações foram efetuadas segundo a norma 

prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não ocorrendo à dupla 

notificação da impetrante. Portanto, a negativa imposta pelo Impetrado, 

consistente na condição de primeiramente recolher a multa para após 

elaborar o ato de licenciamento do automóvel fere o direito líquido e certo 

da Impetrante. Por tais razões, resta evidenciada a abusividade e 

ilegalidade da exigência, pelo DETRAN, do prévio pagamento da multa 

correspondentes ao auto de infração DNIT-000300-S003509072-7455/00 

(S003509072) para renovação do licenciamento do veículo do impetrante. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inaugural e concedo a 

segurança postulada para assegurar à Impetrante o licenciamento do 

veículo de sua propriedade - GM/Classic Life, Ano/modelo, 2007/2008, 

placa NJK2660, cor prata, Renavam 00942584694, chassi 

8AGSA19908R152919 - individualizado e discriminado na inicial, 

independente do pagamento das multas, observadas as demais 

exigências legais. Por fim, julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. P. R. I. C. Tangará da Serra/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186520 Nr: 3915-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente pleiteia o 

cumprimento da sentença somando-se ao cálculo da dívida os honorários 

de cumprimento de sentença e a multa estipulados pelo artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil, sem observar que, no caso em apreço, o 

executado pagou o débito na sua integralidade, conforme recibo de fls. 

183/v, 191 e 200, e após impugnou os cálculos apresentados pelo 

exequente.

Assim, intime-se o advogado exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, excluindo-se a aplicação da multa de 10% (dez por cento), tendo 

em vista que tais valores somente se perfazem caso o executado não 

pagasse a dívida no prazo estipulado no art. 523 do CPC quando da 

intimação.

No que tange a compensação do débito remanescente do financiamento 

com o crédito da condenação, considerando a concordância do autor com 

o cálculo apresentado pelo banco requerido, no montante de R$ 5.603,15, 

e que o valor atualizado da condenação depositado em juízo, conforme 

extrato anexo, perfaz a soma de R$ 7.611,95, defiro a expedição de 

alvará em favor do autor no valor remanescente, qual seja R$ 2.008,80.

Outrossim, em relação aos honorários de sucumbência, havendo notícia 

que foi designada sessão de julgamento no agravo de instrumento nº 

1010210-23.2017.8.11.0000, para a data de 24/01/2018, com fulcro no 

poder geral de cautela, reputo necessário o aguardo do julgamento, para 

análise de liberação dos valores.

Assim, expeça-se alvará no valor de R$ 2.008,80 em favor do exequente, 

observando-se a conta indicada em fl. 226 e os poderes da procuração 

outorgada.

Por fim, intime-se o banco executado para apresentação dos dados 

bancários para liberação dos valores oriundos da compensação.

Apresentado o cálculo correto dos honorários de sucumbência pelo 

exequente, os dados bancários pelo executado, e certificado o teor do 

julgamento do agravo de instrumento, voltem-me para apreciação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221194 Nr: 11050-16.2016.811.0055

 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: ABMDO, LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT 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

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por A.B.M de O e Lucimara Cunha 

de Oliveira em face de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 72/74 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Ulteriormente, oportunizada vista dos autos ao Ministério Público, 

manifestou concordância quanto o acordo entabulado (fl. 76).

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.
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 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como pactuado e eventuais custas finais serão 

arcadas pela requerida, conforme expresso no acordo.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento nos termos do acordo.

Após nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119950 Nr: 9881-38.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIDO BRUNO HACK, HEDY HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se, quando efetivação da constrição de 

numerários via penhora online, no valor atualizado do débito R$64.297,10, 

em 16 de outubro do corrente ano, foi acusada a vinculação aos autos de 

R$ 58.911,88 (fl. 884). Deste modo, a ordem de transferência se deu 

somente pelo valor remanescente de R$5.385,22, conforme comprovante 

de fl. 889.

Assim, conforme extrato anexo dos valores vinculados a este feito consta 

o valor de R$ 64.197,10, que perfaz a soma total do débito com as 

correções do período, não havendo outros valores remanescentes a ser 

restituído ao executado.

Diante do exposto, com a concordância das partes, viável o deferimento 

de levantamento dos valores depositados em juízo em favor do exequente.

Assim, expeça se o competente alvará de liberação dos valores 

depositados ao exequente, atentando-se a secretaria à conta indicada a 

fl. 888 e os poderes da procuração.

Após, voltem-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162412 Nr: 13775-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RADLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR, FLASH MOTORS- CR ZONGSHIEN 

FABRICADORA DE VEÍCULOS S.A, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76696/MG, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, MARIA EDUARDA DUTRA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:69.780, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23167/A

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Joel Radlinski em face 

de City Lar e Flash Motors- Cr Zongshien Fabricadora de Veículos S/A , 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

O levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos foi 

realizado às fls. 347/348.

O executado noticiou o adimplemento do débito, juntando o comprovante 

de pagamento do valor remanescente à fl. 363.

Por conseguinte o exequente pugnou pelo levantamento dos valores, com 

posterior extinção do feito, sendo expedido o competente Alvará Judicial à 

fl. 391.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262512 Nr: 26571-64.2017.811.0055

 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: RUI COSTA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 300, §2º c/c art. 401 do CPC, DEFIRO A 

LIMINAR PRETENDIDA, determinando a requisição dos documentos 

relacionados a aquisição das quotas de consórcio e demonstrativo da 

dívida em nome da falecida Suzimeire Silva Matias assinalando o prazo de 

15 (quinze) dias (art. 401 CPC) para apresentação dos documentos 

mencionados,; deverá ainda o requerido se abster de efetuar qualquer 

cobrança ao autor por qualquer meio, sob pena de aplicação de preceito 

cominatório diário de R$ 100,00, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

pelo descumprimento desta medida liminar.Nos termos do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 14 de março de 2018, às 15h30min, devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicia, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27035 Nr: 68-26.2005.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Bom 

Jesus Agropecuária Ltda. em face de Clovis Augustin, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe, objetivando o recebimento de valores 

oriundos de escritura pública de transação e confissão de dívida com 

constituição de garantia hipotecária de nota.

O processo seguiu seu curso, com a nomeação do imóvel rural 

matriculado sob o n° 1.019 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra 

Petra (fl. 80), com posterior adjudicação (fl. 211).

Desse modo, à fl. 247 a empresa exequente pleiteia a extinção do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 254 de 700



processo pelo pagamento do débito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222777 Nr: 12267-94.2016.811.0055

 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: CLECI CECILIA ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A a pagar a CLECI 

CECILIA ZITKOSKI à importância de 75% (setenta e cinco por cento) do 

total de 70% (setenta por cento) do numerário de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reis), o qual corresponde a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais), bem como ao ressarcimento de R$ 2.700,00 (dois mil 

setecentos reais) referente ao reembolso com despesas médicas e 

hospitalares, ambos com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária contada do acidente. [...]”Quanto ao 

mais, a decisão permanece como esta lançada.Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249150 Nr: 15873-96.2017.811.0055

 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: TALITA ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBELLI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais com pedido liminar 

ajuizada por Talita Alexandre da Silva em face de Tobelli Comércio de 

Calçados Ltda, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 54/55 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257484 Nr: 22696-86.2017.811.0055

 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: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Vistos.

Inicialmente, considerando o acordo noticiado nos autos, cancelo a 

audiência de conciliação já designada em fl. 59.

Visando instruir o feito para homologação da transação, determino a 

intimação do patrono do requerido, José Antonio Dutra (OAB-MT nº 

4470/O), para que junte ao presente feito procuração com poderes para 

transigir em nome do requerido.

Após, voltem-me para homologação do acordo de fl. 67/68v.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Assim, suficientemente demonstrada à posse do bem, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, a fim de suspender as medidas constritivas apenas sobre o 

bem litigioso objeto dos embargos, mantendo-se a posse do imóvel com o 

embargante.Expeça-se mandado de manutenção na posse, mediante à 

prestação e lavratura de caução pelos embargantes, nos termos do 

parágrafo único do artigo 678 do Código de Processo Civil.Posteriormente 

à lavratura de caução, oficie-se ao Juízo da Comarca de Diamantino/MT 

para que suspenda os atos de constrição do imóvel sob a matrícula n.º 

4 1 . 4 8 0  C R I  D i a m a n t i n o / M T  n a  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n . º 

3447-08.2017.811.0005.Cite-se o embargado para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 679 do 

Código de Processo Civil.Expeça-se mandado de constatação, com o fim 

de constatar o atual ocupante do imóvel sob a matrícula n.º 41.480 CRI 

Diamantino/MT, com sua respectiva qualificação e título da 

ocupação.Certifique-se nos autos principais o teor desta 

decisão.Intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16678 Nr: 3073-95.2001.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES, ERCIO DUARTE, 

MARIO MENDES, MARIA JOSÉ DE UNGARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

Indefiro o pleito de fls. 395/396, vez que ao contrário do que afirma o 

advogado do espólio, a certidão de óbito juntada à fl. 392/v, é expressa ao 
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informar que o executado Dirceu Dias Rodrigues deixou herdeiros, bem 

como bens a inventariar.

Assim, intime-se a defesa do executado Dirceu para reguarização da 

representação processual, ou apresente a qualificação dos herdeiros, no 

o prazo de 30 dias para atendimento da determinação supra.

Decorrido o prazo, inerte, oportunize-se a manifestação do exequente.

 Por fim, incabível a suspensão conforme requerido em fl. 400, uma vez 

que o feito já se encontra suspenso nos termos da decisão de fl. 393.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 7581-06.2009.811.0055

 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: ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, MARIA DO 

CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, SANDRA 

MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 Vistos.

Considerando o pedido de desistência dos embargos declaratórios em fl. 

749, bem como que o vício da sentença discutido nos embargos foi 

sanado de ofício (fl. 737), declaro prejudicado o presente recurso.

Requisite-se a devolução da Carta Precatória à Comarca de Arujuá/SP.

Após, cumpram-se as demais determinações da sentença de fls. 731/734.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147503 Nr: 7302-15.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDERLEI BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.,

Proceda-se o levantamento dos valores depositados aos autos pelo 

executado à fl. 430, em favor da exequente, atentando-se aos dados 

bancários fornecidos e aos poderes outorgados na procuração.

Outrossim, em que pese ao pedido de fls. 431/432, ressai dos autos que o 

executado encaminhou à exequente a autorização para transferência do 

veículo, conforme documentos de fls. 439/441.

Assim, intime-se à exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, encaminhe-se os autos conclusos para extinção da ação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por Silvia Martins Prada 

(fls. 121/124), contra a decisão de fls. 117/119, por entender que a 

referida decisão apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 125), sem a 

apresentação de contrarrazões dos requeridos (fl. 127).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que este Juízo fora omisso no que concerne 

ao levantamento da caução ofertada, nos termos do §1º do artigo 59 da 

Lei n.º 8.245/94, razão pela qual reconheço o vício sobre o ponto inexato, 

para conceder efeitos infringentes.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

contida na decisão, passando a fazer parte integrante da decisão de fls. 

117/119, a seguinte redação:

“[...] Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o levantamento da 

caução prestada pela parte autora à fl. 56, devidamente atualizada. [...]”

No mais, a decisão permanece como esta lançada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204191 Nr: 18101-15.2015.811.0055

 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: UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS 

PELA PARTE REQUERIDA AS FLS.1692/1699, O PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230288 Nr: 18698-47.2016.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento e decido.Inicialmente, com a Sistemática do Código de 

Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” 

(artigo 12, CPC).Todavia, excetuam-se à regra os processos que se 

atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo 

Civil.Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista 

se tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Considerando-se a quitação do 

débito alvo da busca e apreensão, configura-se o desinteresse do autor 

no prosseguimento do feito, sendo de rigor o reconhecimento da perda 

superveniente do objeto.Sobre o tema, com propriedade e breves 

palavras, o Professor Fredie Didier Junior ensina:O exame do interesse de 

agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial 

(...) O interesse-utilidade Há utilidade da jurisdição toda vez que o 

processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável 

pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 

"por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a 

tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do 
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requerente" (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de 

interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele 

resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa (...) 

grifei.Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.Custas já 

satisfeitas.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255544 Nr: 21078-09.2017.811.0055

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, OATOMO JOSE 

CANAVARROS SERRA, ANGELO HERNANDES PARRA, BIOFLORA 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA ME, CARZAN PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

TRANSCARAMORI LOGISTICA, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CARAMORI 

EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, VITORIA AUTO IMPORTS 

LTDA, EDESIO RIBEIRO CASTRO, APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, concedo aos procuradores da requerente o prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, para adequar o valor dado à causa ao 

valor do imóvel da matrícula nº 20.839 e recolha as custas 

remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial.Decorrido o prazo, 

inerte, ou não sendo retificado o valor dado à causa, voltem-me conclusos 

para sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265981 Nr: 29140-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON CASSIANO PANTALIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamento S/A em face de Geferson Cassiano 

Pantalão, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

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

cumprido este requisito (fl. 19).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 3771-91.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA, 

CARLOS GILBERTO BATISTA, TANIA DE FATIMA RIGUI, JULINHO 

FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco do Brasil 

S/A em face de Transportadora do Carlão Ltda, Carlos Gilberto Batista, 

Julinho Ferreira Alves e Tânia de Fátima Rigui, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 308/311 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes pelos executados (item III).

Deixo de promover baixa das anotações restritivas aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, vez que não foi providenciada qualquer restrição 

nesse sentido.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154609 Nr: 3231-33.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. TERRA MECANICA ME, SILVANIA GOMES 

TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 103 em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fls. 105/106), a qual restou infrutífera, 

consoante extrato anexo.

Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a 

qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o 

prazo da prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso 

(artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 8340-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS, CLENI MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: 

MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A

 Diante do exposto, determino que o exequente apresente novo cálculo, 

respeitando a data-base para conversão do débito, a cotação do bem 

conforme fundamentação supra e a data mencionada, bem como realize a 

adequação dos valores cobrados em duplicidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Apresentado cálculo pormenorizado do débito, intime-se o executado, 

na forma requerida pelo exequente, para, que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, bem como se manifeste sobre o valor 

indicado pelo exequente.Não efetuado o pagamento e/ou apresentado 

impugnação sobre os cálculos do exequente, voltem-me 

conclusos.Considerando-se quee até o presente momento não foram 

arbitrados honorários para a presente execução, arbitro os mesmos em 

10% do valor do débito, nos termos do artigo 827 do CPC, 

considerando-se para tanto, preponderantemente, a quantidade e 

complexidade dos atos já praticados e a relevância da causa, 

observando-se que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, tal verba deverá ser reduzida pela metade.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176873 Nr: 18964-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELA RIZZON DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Lidiane Forcelini em 

face de Manuela Rizzon de Souza- ME, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 154/155, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 25/03/2018, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178337 Nr: 20460-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.,

Considerando-se o parcial acolhimento do Agravo de Instrumento n.° 

1001170-17.2017.811.0055, o qual revogou a homologação do cálculo 

apresentado, determinou aplicação de juros e correção monetária diversa 

e redistribuiu o ônus sucumbencial, rementam-se os autos ao Contador 

Judicial para que proceda a apuração dos valores devidos, 

observando-se as determinações contidas na decisão de fls.111/155, 

modificadas parcialmente pelo acordão de fls. 164/178.

Posteriormente, oportunize-se manifestação das partes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Certificado o decurso do prazo, com a presença ou ausência de 

manifestações, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182801 Nr: 736-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRST E KIRST LTDA ME, LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CECAGNO GUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Diante do exposto, forte nas razões supra, determinando o levantamento 

da quantia bloqueada no valor de R$ 1.142,32 junto à Caixa Econômica 

Federal, via Bacenjud, por considerar que tal verba possui natureza 

alimentícia, assim, impenhorável, segundo preceitua o artigo 833 do Código 

de Processo Civil.Por outro lado, consigo que a concessão de gratuidade 

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 

processuais e pelos honorários sucumbenciais, nos temos do §2º do 

artigo 98 do Código de Processo Civil.Contudo, a exigibilidade do 

pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência é suspensa, 

consignando-se que podem ser executados nos cincos anos 

subsequentes, caso o credor demonstre que a situação de 

hipossuficiente deixou de existir (artigo 98, §3º, CPC).Não obstante a 

exequente fora oportunizada a demonstrar que não mais subsistem os 

requisitos para a manutenção do benefício da assistência judiciária 

gratuita à executada, quedou-se inerte.Assim, em razão da assistência 

judiciária gratuidade deferida, reputo que a exigibilidade das custas 

processuais e honorários sucumbências encontram-se suspensas.Com o 

cumprimento da integralidade das determinações da presente decisão, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213873 Nr: 5126-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos opostos às fls. 73/74 que deverão ser processados 

nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento ordinário, 

conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Indefiro o pedido de decretação de revelia formulado pelo requerente à fl. 

72, uma vez que ao réu citado por edital será nomeado curador especial, 

função exercida pela Defensoria Pública, a qual apresentou aos autos 

embargos tempestivos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223075 Nr: 12479-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON ZUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 82/83 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 05), a qual restou infrutífera, 

consoante extrato anexo.

Considerando-se o bloqueio de valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, promovo ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência.

Outrossim, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via 

RENAJUD, o qual restou frutífera, consoante extrato anexo.

Extrai-se do extrato do Renajud que os veículos TYT7555 Honda XLT 125 

e JYH5125 Yamaha RDZ 125 foram fabricados em 1998 e 1985, 

respectivamente.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em caso de manifestação positiva, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Por outro lado, caso o exequente se manifeste contrário a penhora dos 

veículos localizados, deverá promover o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225548 Nr: 14676-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido consignatório formulado pela 

autora/devedora, declarando quitados os débitos oriundos do título objeto 

da presente demanda ante a suficiência do depósito efetuado nos 

presentes autos e determinando o levantamento dos valores depositados 

em favor da parte requerida, sendo que tal importância deverá 

permanecer depositada judicialmente até que haja requerimento por parte 

desta.A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 84, § 8º, do Código de 

Processo Civil.Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Proceda-se 

com o translado de cópia desta sentença para os autos da busca e 

apreensão código 231956.Transitada em julgado, calcule-se a 

sucumbência, proceda-se o levantamento de tais valores atinentes aos 

honorários pelo patrono do autor, descontando-se os mesmos do 

montante consignado nos autos, devendo então serem descontados os 

valores que devem ser recolhidos em razão das custas processuais, 

expedindo-se então o necessário para o levantamento dos valores 

remanescentes em favor do requerido, procedendo-se então o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243842 Nr: 11859-69.2017.811.0055

 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: VALDECIR FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Vistos.

Oficie-se ao Banco do Brasil para informar detalhadamente o atual estado 

do contrato de financiamento estudantil (FIES) em nome do requerente, 

bem como os motivos de seu término, vez que o contrato juntado aos 

autos em fls. 58/59, prevê vigência de 78 meses com término para o ano 

de 2020.

Com a resposta, voltem-me para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258118 Nr: 23322-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLAN RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais necessárias à 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de indeferimento da 

inicial, para que assim se processe os autos em seus ulteriores termos.No 

mesmo prazo, deverá ainda apresentar os documentos dando conta do 

vínculo noticiado na inicial, sob pena também de indeferimento da 

ação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262512 Nr: 26571-64.2017.811.0055

 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: RUI COSTA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 300, §2º c/c art. 401 do CPC, DEFIRO A 

LIMINAR PRETENDIDA, determinando a requisição dos documentos 

relacionados a aquisição das quotas de consórcio e demonstrativo da 

dívida em nome da falecida Suzimeire Silva Matias assinalando o prazo de 

15 (quinze) dias (art. 401 CPC) para apresentação dos documentos 

mencionados,; deverá ainda o requerido se abster de efetuar qualquer 

cobrança ao autor por qualquer meio, sob pena de aplicação de preceito 

cominatório diário de R$ 100,00, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
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pelo descumprimento desta medida liminar.Nos termos do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 14 de março de 2017, às 15h30min, devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicia, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265760 Nr: 29005-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HILARIO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Itaucard S/A em face de Pedro Hilario Reolon, fundamentada no 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 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 (fls. 25-v°).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266135 Nr: 29266-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER KATERINE PERES ANSCHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 14 sequer chegou a ser entregue, constando 

como motivo “Mudou-se”, razão porque não preenchidos os requisitos do 

art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266468 Nr: 29449-59.2017.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSON APARECIDO JOENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de Jaylson 

Aparecido Joenck, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela 

Lei 10.931/04, 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 (fls. 07).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266828 Nr: 29734-52.2017.811.0055

 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): NAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora Consórcios LTDA em face de Nair de Oliveira 
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Gonçalves, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, 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 (fls. 17).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 4535-14.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:, LIZ REJANE TAZONIERO - OAB:, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B

 Vistos etc.,

Oficie-se a Comarca de Pedra Petra/MT, requisitando-se informações 

acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida à fl. 307, 

consignando-se que cuida-se de reiteração ofício.

Com as informações, oportunize-se manifestação do exequente, no prazo 

de15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 1338-17.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Vistos,

Intime-se o exequente para que colacione aos autos os documentos 

mencionados às fls. 360/361, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando-se que trata-se de reiteração de intimação.

Com a apresentação dos documentos, comunique-se ao leiloeiro oficial.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123775 Nr: 2790-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357, SAMUEL FRANCO DA DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 Vistos.,

Considerando-se a penhora de crédito deferida nos autos n.º 

18666-13.2014.811.0055 que tramita junto ao Juízo da Terceira Vara Cível 

desta Comarca junto aos presentes autos, oficie-se ao Departamento da 

Conta Única para vinculação dos créditos penhorados para o respectivo 

processo, ressaltando-se, ademais, que eventual valor remanescente 

deve permanecer vinculado nestes autos.

Após, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca, 

prestando-lhe informações acerca dos valores vinculados.

Expeça-se o necessário, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores 

termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 6157-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de revisão contratual ajuizada por Maria Lopes de 

Souza em face de Banco Gmac S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 362/363 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 

924 e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes a cargo do autor da ação, conforme item 04.

Deixo de proceder com a expedição de ofício ao SPC e ao Serasa visto 

que é de responsabilidade das partes a regularização do nome da autora 

perante os órgãos de proteção ao crédito e comunicação para a baixa de 

eventuais restrições.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento nos termos do acordo.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158466 Nr: 7063-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 
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SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Adriana Passamani de 

Oliveira em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sudoeste de Mato Grosso, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

O executado noticiou o adimplemento do débito, juntando o comprovante 

de pagamento às fl. 144-v°.

Por conseguinte o exequente pugnou pelo levantamento dos valores, com 

posterior extinção do feito, sendo expedido o competente Alvará Judicial à 

fl. 150.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162621 Nr: 14132-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO EMILLIANO HAOACH VALERIO -ME, RICARDO 

EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Ricardo Emiliano 

Haoach Valério em face de Tim Celular S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

O executado noticiou o adimplemento do débito, juntando o comprovante 

de pagamento do valor remanescente à fl. 235-v°.

Por conseguinte o exequente pugnou pelo levantamento dos valores, 

sendo então determinada sua intimação para se manifestar quanto ao 

valor depositado, o qual permaneceu inerte, presumindo-se dessa forma a 

sua concordância.

 Expedido alvará à fl. 242.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168285 Nr: 9207-84.2014.811.0055

 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: 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

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Banco do 

Brasil S/A em face de Lucrécia Gramulha Moreira, objetivando o 

recebimento de valores fixados na sentença de fls. 79/82 e modificados 

parcialmente às fls. 143/154.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 239).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 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): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168577 Nr: 9202-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CRISTIANO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Considerando o decurso de prazo de presunção de conhecimento da 

citação, nomeio como curador do requerido a Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174605 Nr: 16507-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Vistos.,

Reputo prejudicado o pedido de levantamento de alvará, uma vez que não 

há valores vinculados aos presentes autos, consoante extrato anexo.

Outrossim, fora procedido levantamento de alvará do valor depositado 

junto aos embargos à execução n.° 12346-10.2015.811.0055 - Código n.° 
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196905, conforme Alvará Eletronico n° 345390-1/2017 anexo.

Na ausência de demais requerimentos, arquive-se os autos, com as 

cautelas e anotações legais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185501 Nr: 3162-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro e uma vez que a penhora, avaliação e 

alienação de bens serão realizadas no foro da situação do mesmo, 

consoante §2º do artigo 845 do Código de Processo Civil, expeça-se Carta 

Precatória para promover os atos de arrematação do bem penhorado, 

atentando-se ao pedido de intimação dos terceiros interessados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221851 Nr: 11583-72.2016.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosileide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:21.243-A-MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 53, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da requerida Rosileide da Silva, bem 

como a apreensão do veículo, com as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, ante a determinação de fl. 21, promovo a restrição judicial do 

veículo objeto dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224892 Nr: 14145-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HENRIQUE PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor Vistos etc.,

Indefiro o pedido de constrição via Bacenjud, vez que o processo pende 

de citação do executado.

Compulsando aos autos, verifico que não foram esgotadas as tentativas 

de localização do executado. Nesse passo, diligencie-se junto aos órgãos 

conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de 

endereço daquela.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais.

Frustrada a diligência, intime-se o exequente para proceder ao regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225213 Nr: 14445-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE MARTINS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 53 em desfavor dos executados, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 54), a qual restou infrutífera, 

consoante extrato anexo.

Por conseguinte, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via 

RENAJUD, a qual restou frutífera.

Extrai-se do extrato do Renajud que o veículo NJH6353 Fiat Strada Fire 

Flex 2010 a existência de alienação fiduciária, sendo que o veículo 

NJJ0030 Yamaha YBR 125 2007 não possui nenhuma restrição.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da restrição judicial 

inserida.

Em caso de manifestação positiva, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Outrossim, considerando-se o não esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo certo 

que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante os 

Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual reside o executado, 

e nas demais que porventura possam ser encontrados bens em seu 

nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido retro, postergando sua análise para 

após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens em nome do executado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229394 Nr: 17942-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rechaço as preliminares suscitadas pelo 

requerido.Proceda-se com o translado de cópia da sentença da ação de 

consignação em pagamento nº 9482-62.2016.811.0055 e a respectiva 

certidão de transito em julgado para este feito.Após, oportunize-se a 

manifestação das partes quanto à carência superveniente deste feito e 

sobre a coisa julgado do objeto discutido nestes autos.Apresentadas as 

respostas, voltem-me conclusos para sentença.Cumpra-se Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230047 Nr: 18528-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 3º 

do Decreto-lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, 

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.Condeno o 

requerido a efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde o 

ajuizamento, considerando-se a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e 

a ausência de resistência.Proceda-se o levantamento da restrição do 

veículo perante o sistema Renajud à fl. 36.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, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232455 Nr: 21498-48.2016.811.0055

 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): MARIA MENDES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 58 em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fl. 08), a qual restou infrutífera, consoante 

extrato anexo.

Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251173 Nr: 17653-71.2017.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DE ALMEIDA SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 3º 

do Decreto-lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, 

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.Condeno o 

requerido a efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde o 

ajuizamento, considerando-se a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e 

a ausência de resistência.Proceda-se o levantamento da restrição do 

veículo perante o sistema Renajud à fl. 20.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, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254516 Nr: 20304-76.2017.811.0055

 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): RENAN MILLER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o autor já postulou ação de busca e apreensão em 

desfavor do requerido pelo descumprimento contratual noticiado na inicial, 

oportunizo ao requerente manifestar-se sobre a incidência do art. 286, II 

do CPC, em razão da propositura anterior desta mesma ação no juízo da 1ª 

Vara Cível (código 257113).

Posto isto, concedo ao procurador do requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias, para manifestação.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257484 Nr: 22696-86.2017.811.0055

 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: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Vistos.

Inicialmente, considerando o acordo noticiado nos autos, cancelo a 

audiência de conciliação já designada em fl. 59.

Visando instruir o feito para homologação da transação, determino a 

intimação do patrono do requerido, José Antonio Dutra (OAB-MT nº 

4470/O), para que junte ao presente feito procuração com poderes para 

transigir em nome do requerido.

Após, voltem-me para homologação do acordo de fl. 67/68v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257956 Nr: 23167-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o informado em fl. 63, determino a intimação pessoal da 

parte autora para que promova a regularização do feito, comprovando que 

não possui condiçoes de arcar com as custas e despesas processuais, 

bem como apresentar documentação comprobatória do vínculo noticiado 

na exordial, nos termos da decisão de fl. 61/v, no prazo de 5(cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC.

Decorrido o prazo, como ou sem manifestação, voltem-me conclusos para 

apreciação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260300 Nr: 25055-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Martinho Otto Gerlack Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fernandes de Bona Varnier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINHO OTTO GERLACK 

NETO - OAB:165488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, comprovada as condições previstas em lei, em caráter 

excepcionalíssimo, decide-se favoravelmente ao pleito, permitindo a 

postergação do pagamento das custas judiciais ao final do 

processo.Assim, cite(m)-se o(s) executado(s) para pagarem a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação.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(s) executado(s).Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), 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 artigo 830 do Código de 

Processo Civil.O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do artigo 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 artigo 231 do Código de Processo 

Civil.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.[...] .Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260786 Nr: 25443-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o pedido de cumprimento provisório da sentença impugnada por 

recurso, visto que desprovido de efeito suspensivo, conforme certidão de 

fls. 133 (CPC, art. 522).

Intime-se a parte executada/sucumbente, para que, no prazo de 15 dias, 

pague a quantia indicada à fl. 08, sob pena do valor da condenação ser 

acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do NCPC.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente.

Caso não haja pronto pagamento/entrega no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

executado, com fulcro no art. 523, §1º, do NCPC.

 Transcorrido o prazo para pagamento, e não sendo saldada a dívida pelo 

executado, consigne-se no mandado a abertura do prazo de 15 dias para 

apresentação da impugnação, imediatamente após o término do prazo 

para pagamento, nos termos do art. 520, § 1º, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262415 Nr: 26521-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança em que à fl. 22 fora oportunizado a parte 

autora à comprovação de hipossuficiência para fins de análise da 

assistência judiciária gratuita.

Intimada, a autora pugnou pelo deferimento da benesse da justiça gratuita 

e, em caso de não concessão, pelo recolhimento das custas ao final do 

processo (fls. 23/41).

Em que pese às argumentações tecidas pela autora, os documentos 

colacionados aos autos fornecem fortes indícios de que a mesma possuí 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua 

subsistência e à de sua família.

Isto porque os documentos colacionados aos autos pela autora em nada 

comprovam sua condição de hipossuficiente.

Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de 

hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, 

razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Não obstante a viabilidade do pleito de recolhimento de custas ao final, 

isso requer a demonstração da incapacidade momentânea, como orienta o 

artigo 456 da CNGC.

Ocorre que, como alardeado na decisão de fls. 22 e nas argumentações 

retro, não se vê prova da precariedade financeira.

Assim sendo, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou 

perene, o pedido não tem respaldo.

Posto isso, indefiro o pleito de recolhimento das custas ao final da 

demanda.

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

proceder ao recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263534 Nr: 27390-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de renovação de locação ajuizada por Banco do Brasil 

S/A em desfavor Luiz Alberto Gotardo, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 14h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265777 Nr: 29007-93.2017.811.0055

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE 
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CASTRO MOTTA, ALDAIR LUIZ TEROL, MARILENE TEROL, ALEXSANDRO 

LUIZ TEROL, ALDECIR JOSE TEROL, CLAUDETE TEROL, LUIZ HENRIQUE 

TEROL, FERNANDO GUILHERME TEROL, MARCOS VINICIUS TEROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA, THIAGO 

LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 193, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I c/c 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte autora.Ante a inexistência de angularização 

processual, deixo de promover a condenação de honorários 

advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266218 Nr: 29311-92.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança securitára ajuizada por Marcelo Antonio 

Spindola em desfavor Caixa Seguradora S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 13h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266939 Nr: 29828-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA NOGUEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o artigo 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da parte, sob as penas da lei, no sentido de que 

não pode prover as custas do processo sem privar-se do necessário à 

sua subsistência).

Assim, intime-se a parte exequente para comprovar, no prazo de 15 

(quinze) dias, que não possui condições e arcar com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação 

(CPC, artigo 99, §2º).

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267313 Nr: 30129-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELAINE FERREIRA CHABUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMERSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Compulsando a peça inaugural da requerente, a mesma pretende a busca 

e apreensão de veículo de sua propriedade, fundamentando-se 

genericamente no artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 84, §3º 

do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, reputo inadmissível o uso de busca e apreensão para obter 

composição definitiva de litígios em torne da posse de bens, como ocorre 

no caso dos autos, sendo que a situação não se enquadra nas hipóteses 

de exceções legais em que se admite a busca e apreensão satisfativa.

Evidente, portanto, que o caso retratado nos autos depende de uma ação 

principal de natureza possessória, para resolver a questão material 

acerca do bem que se pretende reaver, não sendo razoável que a autora 

resolva a controversa por meio da ação de busca e apreensão.

Outrossim, não vislumbro dos autos a existência de relação consumerista.

Desse modo, determino que se oportunize a requerente a adequação da 

causa pedir e pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 159630 Nr: 8763-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, 

ALEX RIBEIRO DE SOUZA, ELIAS LUCHTENBERG, ELTON JOHN NUNES DA 

SILVA, WALTER ANGELO DA SILVA, ROBSON JOEL SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que o réu ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, ao ser 

questionado pela Defensoria Pública Estadual, demonstrou não ter 

interesse em ser assistido, bem como iría constituir advogado na pessoa 

do Dr. Elias Horácio da Silva. Dessa maneira impulsono os autos para 

intimar o douto advogado para apresentar a defesa inicial no prazo de 

10(DEZ) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 252907 Nr: 19125-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCI ESTEVÃO RAMPIM MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 ..De conseguinte, com fulcro nos Arts. 66, inc. III, letra "b", e 112 da Lei de 

Execução Penal, determino que, em progressão, passe a apenada 

VANDERCI ESTEVÃO RAMPIM MONTEIRO a cumprir a pena em regime 

ABERTO, cujas condições serão as mesmas do regime semiaberto, fls. 

210/212Dessa forma, determino a retirada da tornozeleira da recuperanda 

Vanderci Estevão Rampim Monteiro devendo a mesma ser intimada a 

comparecer até o Centro de Detenção Provisória desta comarca para a 

retirada da tornozeleira.Determino ainda que seja expedido ofício ao setor 

de monitoramento junto ao CDP informando acerca da presente decisão 

bem como da retirada da tornozeleira. FINALMENTE, DESTACO QUE A 
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RECUPERANDA DEVERÁ CONTINUAR CUMPRINDO SUA PENA CONFORME 

ESTABELECIDO EM AUDIÊNCIA, HAJA VISTA QUE AS CONDIÇÕES DE 

CUMPRIMENTO SÃO AS MESMAS, SENDO QUE CASO PRETENDA A 

ALTERAÇÃO DE ALGUMA DAS CONDIÇÕES, DEVERÁ, PREVIAMENTE, 

FORMULAR REQUERIMENTO EM JUÍZO, VISTO QUE A FALTA DE 

AUTORIZAÇÃO IMPLICA NA REVOGAÇÃO DO BENEFICIO E REGRESSÃO 

DE REGIME.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Intimem-se as 

partes da presente decisão.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 149231 Nr: 9186-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

O acusado José Antônio Dutra foi denunciado por ter, supostamente, 

cometido o crime previsto no art.39 da Lei 9.605/98.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado.

Foi designada e realizada audiência no dia 09 de março de 2013, onde foi 

proposta e aceita pelo acusado a suspensão do processo, pelo prazo de 

02 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95, submetendo-se às 

condições impostas (fls. 59).

Às fls. 106, o representante ministerial pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as penas mínimas cominadas aos delitos imputados 

ao acusado resultam 01 (um) a 03 (três) anos, razão pela qual o caso em 

testilha enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

59, foram cumpridas, conforme se verifica nos autos, passando o período 

de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve a revogação do 

benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ ANTONIO DUTRA, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159630 Nr: 8763-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, 

ALEX RIBEIRO DE SOUZA, ELIAS LUCHTENBERG, ELTON JOHN NUNES DA 

SILVA, WALTER ANGELO DA SILVA, ROBSON JOEL SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 8763-85.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 159630.

 Vistos em correição.

 1) INTIME-SE o advogado subscritor da resposta de fls. 136/138 para, no 

prazo de cinco (05) dias, juntar aos autos o imprescindível instrumento de 

procuração, sob as penas da lei.

 2) Com relação aos réus Elizeu Francisco da Silva, Alex Ribeiro de Souza, 

Elias Luchtenbert e Elton John Nunes da Silva, considerando que foram 

denunciados pelos crimes do art. 171 e 344, ambos do CP, como a 

somatória das penas mínimas ultrapassa o limite de um ano, não há que se 

falar em direito ao benefício da suspensão condicional do processo, a teor 

da Súmula 243 do STJ.

 3) Por outro lado, com relação aos réus Walter Angelo da Silva e Robson 

Joel Sampaio da Silva, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar, fundamentadamente, se oferece, ou não, o benefício da 

suspensão condicional do processo a ambos.

 4) Após tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254745 Nr: 20446-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO, LIZ 

KAROLINA ARECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Autos nº: 20446-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254745.

 Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da Silva 

Godoi, ofereceu denúncia contra Deivid Carvalho do Nascimento e Liz 

Karolina Areco, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do delito 

previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

 Narra a denúncia que no dia 04 de julho de 2017, por volta das 02h40, em 

via pública, localizada na Rua 24 nas proximidades da Rua 19, Centro, 

nesta urbe, os acusados DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO e LIZ 

KAROLINA ARECO, com consciência e vontade, traziam consigo 07 (sete) 

porções de drogas, vulgarmente conhecida como “pasta base de 

cocaína”, bem como mantinham em depósito 116 (cento e dezesseis) 

porções de drogas, vulgarmente conhecida como “pasta base de 

cocaína”, que juntas perfazem o total de 45,826g (quarenta e cinco 

gramas oitocentos e vinte e seis miligramas), tudo para venda ou entrega 

a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal.

Os réus foram presos em flagrante delito em 04 de julho de 2017, cujas 

prisões foram convertidas em preventiva em 05 de julho de 2017, 

conforme decisão de fls. 41/47.

A ré Liz Karolina Areco, por meio de advogado constituído, postulou a 

revogação da prisão preventiva, sob a alegação de estarem ausentes os 

requisitos legais (fls. 53/63).

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de 

revogação da prisão (fls. 69/70).

Às fls. 71/79, indeferiu-se o pleito de revogação da prisão preventiva da 

ré Liz Karolina Areco.

Às fls. 85/85 verso, determinou-se a notificação dos réus para 

apresentarem defesa preliminar.

A ré Liz Karolina Areco postulou a reconsideração da decisão que 

indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 86/92).

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento de tal pleito (fls. 

100).

Às fls. 101/103, indeferiu-se tal pedido de reconsideração.

A ré Liz Karolina Areco apresentou defesa preliminar às fls. 104, 

arrolando testemunhas.

Já o réu Deivid Carvalho do Nascimento apresentou defesa preliminar às 

fls. 107/107 verso.

A denúncia fora recebida em 02 de outubro de 2017, designando-se 

audiência de instrução e julgamento.

 Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas 

Natan Vieira Alves (fls. 131), Diorgenes Urbano Borges da Silva, Nímia 

Acosta Vera, José Manuel Avelino da Silva e Maria Célia Ibarra Vera, além 

dos interrogatórios dos réus Deivid Carvalho do Nascimento e Liz Karolina 

Areco, conforme mídia de fls. 149.

O laudo pericial definitivo das drogas foi encartado às fls. 151/153.

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 154/162, pugnando 

pela condenação dos réus Deivid Carvalho do Nascimento e Liz Karolina 

Areco pelo crime de tráfico de drogas.
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 A defesa da ré Liz Karolina Areco apresentou as derradeiras alegações 

às fls. 165/170, pugnando por sua absolvição, por falta de provas, nos 

termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

O réu Deivid Carvalho do Nascimento apresentou as derradeiras 

alegações às fls. 171/175, confessando a prática delitiva, pugnando pela 

aplicação da pena no mínimo legal, aplicando-se as atenuantes da 

confissão e da menoridade relativa. Requereu, ainda, o reconhecimento do 

privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

 Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

 Analisando detidamente a prova carreada aos autos, verifico que a 

pretensão punitiva é procedente, pelos motivos que passo a expor.

 A MATERIALIDADE da infração está patenteada no Auto de Prisão em 

Flagrante (fls. 08 e seguintes), Boletim de Ocorrência de fls. 22/24, Termo 

de Exibição e Apreensão de fls. 25, Laudo de Constatação Preliminar e 

Definitivo de Substância Entorpecente de fls. 27/31 e 151/153, 

comprovando que a substância apreendida apresentou, em sua 

composição, resultado positivo para presença de COCAÍNA, que possuem 

entre seus constituintes o canabinóide THC e, conforme RDC nº 36, de 

03.08.2011, que regulamenta a portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde, está incluída na lista de substâncias 

psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.

 Em outro viés, a AUTORIA do delito de tráfico de drogas em apuração 

também restou inconteste quando da análise das provas produzidas.

Ora, tal cenário começa a ser apresentado pelos depoimentos, ainda na 

fase inquisitorial, dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em 

flagrante dos réus:

“(...) QUE, em rondas visualizamos o casal na Rua 24, próximo ao 

endereço da residência, realizamos buscas pessoais no suspeito DEIVID 

CARVALHO DO NASCIMENTO, e foram encontradas em seu bolso sete 

(07) petecas de substância química análoga a pasta base de cocaína; 

QUE, foi indagada a LIZ KAROLINA ARECO, se tinha consigo algum tipo de 

droga ou dinheiro, quando informou que tinha R$ 110,00 (cento e dez 

reais) em notas trocadas; QUE, em seguida realizamos buscas na 

residência do casal, vindo a encontrar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) em cédulas de diversos valores, duas correntes douradas, dois 

relógios dourados e um aparelho celular Samsung dourado com capa de 

corujinha e cento e dezesseis petecas de substância química análoga a 

pasta base de cocaína”. (Natan Vieira Alves, fls. 09)

“(...) QUE, em rondas visualizamos o casal na Rua 24, próximo ao 

endereço da residência, realizamos buscas pessoais no suspeito DEIVID 

CARVALHO DO NASCIMENTO, e foram encontradas em seu bolso sete 

(07) petecas de substância química análoga a pasta base de cocaína; 

QUE, foi indagada a LIZ KAROLINA ARECO, se tinha consigo algum tipo de 

droga ou dinheiro, quando informou que tinha R$ 110,00 (cento e dez 

reais) em notas trocadas; QUE, em seguida realizamos buscas na 

residência do casal, vindo a encontrar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) em cédulas de diversos valores, duas correntes douradas, dois 

relógios dourados e um aparelho celular Samsung dourado com capa de 

corujinha e cento e dezesseis petecas de substância química análoga a 

pasta base de cocaína”. (Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho, fls. 10)

Inquirido judicialmente, o policial militar da ocorrência Natan Vieira Alves 

ratificou, integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, 

aduzindo que quando da abordagem policial os réus confessaram que, 

além das drogas apreendidas no ato da abordagem, havia mais drogas na 

casa (mídia de fls. 131).

Por sua vez, o policial militar da ocorrência Diorgenes Urbano Borges da 

Silva informou que se recordava de ter apreendido drogas e valores com 

os réus (mídia de fls. 149).

As testemunhas de defesa José Manuel Avelino da Silva, Maria Célia 

Ibarra Vera e Nímia Acosta Vera nada relataram sobre os fatos, aduzindo 

apenas que não ouviram falar que os réus comercializavam drogas (mídia 

de fls. 149).

Inquirido judicialmente, o réu Deivid Carvalho do Nascimento confessou a 

prática delitiva, aduzindo que estava desempregado e precisava pagar 

aluguel, água e luz, destacando também que era usuário de drogas. 

Informou que metade da droga estava embalada para venda e a outra para 

consumo, mas, os policiais militares da ocorrência embalaram a outra 

metade para incriminá-lo. Aduziu, ainda, que a ré Liz Karolina não sabia 

que ele estava envolvido com drogas (mídia de fls. 149).

A ré Liz Karolina Areco narrou que não sabia que o réu Deivid Carvalho do 

Nascimento era usuário de drogas, aduzindo que não teve nenhuma 

participação na prática delitiva (mídia de fls. 149).

Com efeito, a “estória” apresentada pelos réus mostra-se, a toda 

evidência, um exercício regular da autodefesa, porém, longe de 

representar elemento de convicção hábil a afastar as demais provas 

produzidas nos autos. Afinal, após diligências da polícia, foram 

encontradas as drogas – 123 porções de pasta base de cocaína - na 

casa dos réus.

O policial militar da ocorrência Natan Vieira Alves afirmou que sete 

porções de pasta base de cocaína foram encontradas com o réu Deivid, 

destacando que a ré Liz Karolina Areco informou que na sua casa 

existiam mais drogas, muito embora ela negue que tivesse dado quaisquer 

informações sobre as drogas.

Por oportuno, não é demais deixar consignado, desde já, que os 

depoimentos dos policiais são elementos válidos como prova, quando 

seguros e harmônicos com o conjunto probatório constante dos autos, 

não podendo ser desprestigiados.

Nesse sentido, colaciona-se posicionamento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, segundo o qual os depoimentos de agentes da polícia 

responsáveis pela condução do flagrante e apreensão da droga 

constituem prova idônea quando concatenados e seguros, consoante se 

depreende da ementa abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS 

PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS 

CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 

11.343/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como 

substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade 

dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. 

Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a 

palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua 

simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse 

em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em 

que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das 

interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de 

maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões 

consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias 

contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais 

corréus. 3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o 

depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo 

a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente 

qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à 

defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não 

ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. 4. Demonstrado o 

dolo de associação de forma estável e permanente para a prática do 

tráfico ilícito de entorpecente, resultante na condenação pelo crime 

tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, resta inviável a aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º do mesmo diploma 

legal, já que, comprovada a dedicação a atividades criminosas, não há o 

preenchimento dos requisitos para o benefício. 5. O pleito de 

reconhecimento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentos 

para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade não se encontra 

prejudicado em hipótese na qual não houve o exaurimento do julgamento 

perante as instâncias ordinárias, eis que pendente a análise de embargos 

de declaração opostos pela defesa. 6. Em hipótese na qual o acórdão 

atacado mantém os fundamentos da sentença para a segregação 

cautelar, e não tendo sido juntado aos autos o édito condenatório, não é 

possível conhecer da questão. 7. O rito do habeas corpus pressupõe 

prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de 

maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de 
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constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes. 8. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 

30/06/2017)

No caso, os aludidos depoimentos estão em harmonia com outros 

elementos de convicção. Afinal, existiam denúncias anônimas de que os 

réus comercializavam drogas nas proximidades da Rua 21, nesta urbe, 

bem como, a droga estava acondicionada em pequenas porções (123 

trouxinhas de pasta base de cocaína).

 Depois, mesmo que a delação anônima, por si só, não sirva para muita 

coisa, aliada, como na espécie, à comprovação da existência da droga e a 

forma de acondicionamento, recrudesce o cenário em desfavor dos 

acusados.

Com efeito, não custa ressaltar que droga em pequena quantidade, por si 

só, não desmerece a denúncia, já que o tipo penal não exige, como 

elementar, quantia significativa de substância entorpecente, quanto mais 

que usualmente os traficantes portam pouca droga justamente para 

buscar a desclassificação.

Desse modo, restou cabalmente comprovado nos autos que os réus 

cometeram o delito de tráfico de drogas.

No mais, hei por bem analisar se é caso de aplicação do disposto no § 4º, 

artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, que prescreve:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão 

ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa.”

Conforme se vê dos antecedentes criminais dos réus, denota-se que eles 

são primários e de bons antecedentes.

Com efeito, nada indica que eles integrem organização criminosa, portanto, 

perfeitamente aplicável a figura do tráfico privilegiado (veja-se que não foi 

colhido nenhum elemento que comprovasse que os réus estivessem 

traficando há muito tempo, fazendo disso seu meio exclusivo de vida), 

salientando-se, ademais, que é dever do órgão acusador trazer essa 

prova.

Confira-se, a propósito, a brilhante interpretação jurídica do 

Desembargador Alberto Ferreira de Souza do Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, sobre o instituto do tráfico privilegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

INTERESTADUAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A 

DOSIMETRIA PENAL – COLIMADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – 

DESCABIMENTO – EXASPERAÇÃO QUE ENCONTRA LASTRO NA 

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE 04,06KG DE 

COCAÍNA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 

11.343/06 – VIABILIDADE – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES À APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – 

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DO ENTORPECENTE QUE NÃO REPRESENTA 

A INSERÇÃO DA AGENTE NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 

PECULIARIDADES AFERIDAS IN CONCRETO A AFASTAR A CONCLUSÃO 

DE DEVOÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRECEDENTES DO STF – DE OFÍCIO 

– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE 

RELATIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação da pena-base 

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, 

afigurando-se idônea a exasperação que considera a natureza e a 

quantidade do entorpecente, vetores insculpidos no art. 42 da Lei nº 

11.343/06 a preponderarem sobre aquel’outros do art. 59 do Código Penal, 

ante a apreensão de mais de quatro quilogramas de cocaína. 2. Em 

atenção ao novel entendimento esposado pela Corte Suprema, tem-se por 

inviável concluir pela inserção do agente no âmbito da narcotraficância 

organizada, sic et simpliciter, em razão de sua condição de transportador 

da peste [“mula” ou “aviãozinho”], quando ausente elementos outros a 

certificar a existência do vínculo e a devoção do acusado a atividades 

ilícitas, impondo-se, em casos que tais, a aplicação do benefício insculpido 

no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em ordem a referenciar o princípio 

constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI da 

Lei Maior. 3. Restando certificado que a ré, ao tempo do fato, contava com 

menos de 21 (vinte e um) anos de idade, imperiosa é a aplicação da 

atenuante referente a menoridade relativa, a teor do art. 65, I, do Código 

Penal. 4. Ainda que de ofício, de rigor a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito quando preenchidos os requisitos legais 

[art. 44 do CP]. (Ap 61471/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

01/08/2017)

 Ante ao acima exposto, em que pese a negativa da ré Liz Karolina Areco, 

pois o réu Deivid Carvalho do Nascimento confessou a prática delitiva, 

urge reconhecer a existência de fatos que convergem para a 

caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 

4º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para CONDENAR os 

réus Deivid Carvalho do Nascimento e Liz Karolina Areco, já qualificados 

nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus Deivid Carvalho do Nascimento e Liz Karolina 

Areco, individualmente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, eis que na sua ficha de antecedentes 

criminais não consta nenhuma sentença penal condenatória, 

ressaltando-se que o processo em questão é único que o réu está 

respondendo, conforme documento de fls. 164.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “pasta-base”, demonstra a necessidade 

de uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, a natureza e a 

quantia de droga aprendida (45,826g de pasta base de cocaína), entendo 

que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a 

ressocialização da implicada, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo 

legal. FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico não existir agravantes. 

Todavia, vejo a presença das atenuantes da confissão e da menoridade 

relativa, razão porque, a teor da Súmula 231 do STJ, DIMINUO a pena para 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, conforme acima exposto, verifico 

que há necessidade de se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

 Assim, ponderando que as circunstâncias judiciais, bem como, as 

preponderantes previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006 lhe são apenas 

parcialmente favoráveis, entendo que proceder à diminuição da pena em 

apenas 1/6 seria por demais prejudicial ao réu, ao passo que proceder à 

redução em 2/3 seria por demais benéfico. Assim, entendo por bem 

DIMINUIR, nesta fase do cálculo da pena, a mesma em metade (1/2), 

alcançando um sub-total de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão 

e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Deivid Carvalho do Nascimento em DOIS (02) 

ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e 250 (duzentos e cinquenta) 

DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário 

mínimo vigente à data do fato (04/07/2017), que deverá ser atualizada e 
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recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do 

artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, c do CP.

 Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Vale dizer que, mesmo para o crime de tráfico, é possível a substituição 

levada a efeito, conforme julgou o STF:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena 

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência 

de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da 

pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. 

Precedentes. Ordem concedida. 1. A mera reiteração dos requisitos legais 

não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de 

redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Reduz-se a 

pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - 

que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, 

onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro 

(194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de 

expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida 

integralmente a reprimenda corporal imposta. 3. A jurisprudência desta 

Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Ordem concedida”. 

(negritou-se)

Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, 

inclusive, com substituição por pena pecuniária e restritiva de direitos, 

CONCEDO ao mesmo o direito de RECORRER EM LIBERADE, devendo a 

Secretaria de Vara EXPEDIR o competente ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor do mesmo, se por outro motivo não houver de permanecer preso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

 DA RÉ LIZ KAROLINA ARECO

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, eis que na sua ficha de antecedentes 

criminais não consta nenhuma sentença penal condenatória, 

ressaltando-se que o processo em questão é único que a ré está 

respondendo, conforme documento de fls. 163.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “pasta-base”, demonstra a necessidade 

de uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, a natureza e a 

quantia de droga aprendida (45,826g de pasta base de cocaína), entendo 

que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a 

ressocialização da implicada, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo 

legal. FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico não existir agravantes e 

atenuantes, razão porque MANTENHO a pena intermediária em 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, conforme acima exposto, verifico 

que há necessidade de se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

 Assim, ponderando que as circunstâncias judiciais, bem como as 

preponderantes previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006 lhe são apenas 

parcialmente favoráveis, entendo que proceder à diminuição da pena em 

apenas 1/6 seria por demais prejudicial à ré, ao passo que proceder à 

redução em 2/3 seria por demais benéfico. Assim, entendo por bem 

DIMINUIR, nesta fase do cálculo da pena, a mesma em metade (1/2), 

alcançando um sub-total de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão 

e 292 (duzentos e noventa e dois) dias multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA da condenada Liz Karolina Areco em DOIS (02) ANOS E ONZE 

(11) MESES DE RECLUSÃO e 292 (duzentos e noventa e dois) DIAS 

MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo 

vigente à data do fato (04/07/2017), que deverá ser atualizada e recolhida 

na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, 

haja vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, 

parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, c do CP.

 Por fim, verifica-se que a ré não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta a ré por 

duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões da reeducanda. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Vale dizer que, mesmo para o crime de tráfico, é possível a substituição 

levada a efeito, conforme julgou o STF:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena 

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência 

de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da 

pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. 

Precedentes. Ordem concedida. 1. A mera reiteração dos requisitos legais 

não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de 

redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Reduz-se a 

pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - 

que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, 

onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro 

(194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de 

expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida 

integralmente a reprimenda corporal imposta. 3. A jurisprudência desta 

Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Ordem concedida”. 

(negritou-se)

Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, 

inclusive, com substituição por pena pecuniária e restritiva de direitos, 

CONCEDO à mesma o direito de RECORRER EM LIBERADE, devendo a 

Secretaria de Vara EXPEDIR o competente ALVARÁ DE SOLTURA em 
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favor da mesma, se por outro motivo não houver de permanecer presa.

Oportunamente, ENCAMINHE-SE a droga apreendida para destruição, 

inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do 

artigo 72, da Lei nº 11.343/2006.

O dinheiro apreendido deverá ser DEPOSITADO em favor da União, na 

forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

Com relação aos demais bens apreendidos, constantes do documento de 

fls. 25, quais sejam, um aparelho celular Samsung dourado com capa de 

corujinha, dois relógios dourados: Seculus e Champion Passion e duas 

correntes douradas, deverão os denunciados condenados comprovarem 

a licitudes dos produtos, para fins de restituição, no prazo de dez (10) 

dias, consignando-se que se não houver a comprovação da propriedade 

lícita dos mesmos, desde já, FICA DECRETADA A PERDA de tais produtos 

em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e artigo 91, 

II, do Código Penal, devendo a Secretaria de Vara OFICIAR o necessário, 

na forma do § 4º do sobredito artigo 63.

 Custas pelos acusados condenados Deivid Carvalho do Nascimento e Liz 

Karolina Areco, suspendendo-se os efeitos da cobrança em relação ao 

réu Deivid Carvalho do Nacimento, em razão de ser assistido da 

Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para todas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 167540 Nr: 7733-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER FERREIRA DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 7733-78.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 167540.

Vistos em correição.

1) Atenta aos autos, notadamente no que tange à manifestação do 

Parquet de fls. 92/93, visando a busca da verdade real dos fatos, princípio 

este norteador do processo penal brasileiro, com fulcro no artigo 156, 

inciso II, do CPP, CONVERTO o julgamento em diligência, razão pela qual, 

DETERMINO que:

1.1) OFICIE-SE à POLITEC para que, no prazo de trinta (30) dias, realize 

nova perícia no local correto dos fatos, qual seja, no cruzamento da 

Avenida Ismael José do Nascimento com a Rua 14, no Centro desta urbe, 

próximo à Farmácia “Mãe Terra”.

1.2) DESIGNO oralidade instrutória para o dia 28 de março de 2018, às 

17h20min, com a finalidade de proceder às oitivas das testemunhas do 

Juízo PM Eranilson Pereira de Jesus e PM Sidney do Nascimento, 

DEVENDO ambos serem REQUISITADOS, nos termos do artigo 221, § 2º 

do CPP.

2) INTIME-SE o réu, para comparecimento.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 206093 Nr: 19714-70.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para tomar ciência da 

expedição da Carta Precatória a Comarca de Umuarama PR, com a 

finalidade de intimação e interrogatório do Réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 206093 Nr: 19714-70.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 19714-70.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 206093.

Vistos em correição.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 15h40min.

2. INTIME-SE o réu acerca da audiência designada, via carta precatória.

3. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Barra do Bugres/MT., com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do réu, em dia e horário que 

aquele Juízo houver por bem designar.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 01-E).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 10 de outubro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256762 Nr: 22071-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, 

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULHER, MARIA EDUARDA DE ARRUDA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924

 Certifico que conforme decisão proferida em audiência de instrução e 

julgamento na data de 24/11/2017, impulsiono os autos para proceder a 

intimação dos Advogados dos réus para apresentarem memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199353 Nr: 14298-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Autos nº: 14298-24.2015.811.0055.
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Código Apolo nº: 199353.

Vistos em correição.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelo réu 

Sebastião Luiz Bandeira, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

12 de abril de 2018, às 14h30min.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.

4) INTIME-SE o réu para comparece à audiência designada, a fim de ser 

interrogado.

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05 verso) para 

comparecerem a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

6) REQUISITE-SE as testemunhas militares junto ao Comando respectivo.

7) INTIME-SE a defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CESAR GARCIA LESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR FERREIRA OAB - MT0002554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMAG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAINE LIMA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARCOS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/02/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/02/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ROSANA DE JESUS SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/02/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ROSA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/02/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FREITAS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMILY NAYANE PEREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011439-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA COSTADELLI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/02/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/02/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 20/02/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001231-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE DE SOUSA PRIETO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001231-04.2017.8.11.0055 Autor: Jonathan Souza da Silva Ré: 

Ana Caroline de Sousa Prieto PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n. 

11114925). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] 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 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY VIRGILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte Reclamada 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001247-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARBONERA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PRATES PEGNORATTO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SENE RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, Impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SAFRA - COMERCIO MAQUINAS,IMPLEMENTOS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 22/01/2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DINIZ JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M V R COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001540-25.2017.8.11.0055 Autora: Maria Lúcia Diniz Junqueira 

Ré: MVR Comunicações Ltda. – ME. DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Compulsando os autos, verifica-se que a autora propôs AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

perante o Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Entrementes, é 

necessário reconhecer a incompetência absoluta no presente caso 

porque, de acordo com os documentos juntados com a petição inicial, não 

se trata de simples cessão cotas sociais, mas de alteração societária de 

empresa sujeita a especial controle e fiscalização pelo Estado (serviço de 

radiodifusão). A União é o ente responsável pelo controle e exploração 

(direta ou mediante autorização, concessão ou permissão) do serviço de 

radiodifusão, na forma do art. 21, inc. XII, “a” da Constituição da República 

e, entre outras sujeições, exige para cessão de cotas de empresa 

concessionária do serviço de radiodifusão, prévia autorização do órgão 

competente do Executivo Federal, conforme art. 28, item 10, a e b do 

Decreto 52.975/63, abaixo transcrito: Art. 28. As concessionárias e 

permissionárias do serviço de radiodifusão, além de outros que o órgão 

competente do Poder Executivo federal julgue convenientes ao interesse 

público, estão sujeitas aos seguintes preceitos e obrigações: (Redação 

dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017) [...] 10 - solicitar autorização prévia 

do órgão competente do Poder Executivo federal para transferir a 

concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra. (Redação 

dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017) a) modificar seus estatutos ou 

contrato social; (Incluído pelo Decreto nº 88.067, de 26.1.1983) b) 

transferir, direta ou indiretamente, concessão ou permissão, ou ceder 

cotas ou ações representativas do capital social; (Incluído pelo Decreto nº 

88.067, de 26.1.1983) Não há nos autos nenhum documento que 

demonstre que houve a citada autorização para a transferência do capital 

social, assim, é inequívoco que há interesse direto da União no presente 

caso, na forma do art. 109, inc. I da Constituição da República[1], podendo 

o ente, inclusive, indeferir o pleito da autora. 3. DISPOSITIVO: Isto posto, 

em face da incompetência absoluta, opino por reconhecer a incompetência 

deste Juizado e, com fundamento no artigo 109,I da Constituição da 

República, declarar extinto, sem resolução do mérito, o presente feito. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante 

do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ZANCANARO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM -LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010362-78.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11157953), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato por seu advogado constituído 

nos autos (cf. evento n. 13735667). É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 
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comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010573-22.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CAPARROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON LOPES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010729-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PARANHOS COITINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICE DO NASCIMENTO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000716-66.2017.8.11.0055 Autora: Ronice do Nascimento 

Pedroso Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11156653), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13992779, 13992780 e 

14126957). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21/03/2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ESCODELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Processo n. 1000497-53.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Em síntese, trata-se 

de ação declaratória ajuizada com o propósito de ver excluída a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre 

o consumo de energia elétrica do(a) autor(a). Defende que a incidência de 

ICMS deve ser somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, 

sem levar em consideração que, para a TUSD e a TUST estarem na base 

de cálculo já houve energia elétrica efetivamente consumida. Assim, 

requer a procedência dos pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da 

cobrança, bem como para que seja determinada a restituição dos valores 

que reputa terem sido pagos indevidamente em razão da alardeada 

ilegalidade. O promovido em sua defesa requer a inépcia da inicial por 

existirem PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI e, ainda, em razão da 

INADEQUAÇÃO DO MEIO ESCOLHIDO, afirmando não ser possível repetir 

o indébito sem antes anular o lançamento regularmente efetuado, razão 

pela qual a ação a ser proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. 

No mérito, requer a improcedência dos pedidos, dissertando acerca da 

legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de 

distribuição – TUSD, a tarifa de uso do sistema de transmissão – TUST e 

os encargos setoriais. Sustenta também a impossibilidade da repetição de 

indébito em virtude da cobrança ser realizada em conformidade com 

legislação vigente. Deixo de acolher a preliminar arguida por entender ser 

legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo se falar 

em inadequação do meio escolhido. A nomenclatura da ação é 

absolutamente irrelevante. Embora a não tenha nominado como ação 

anulatória, é evidente que o provimento pretendido tem cunho declaratório 

negativo, porque visa a desconstituição do crédito tributário em questão. 

No mérito divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em obter 

a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de 

ICMS nas transações de energia, bem como a repetição do indébito 

acrescido de juros legais e correção monetária, dos últimos 05 (cinco) 

anos anteriores a propositura da demanda. Entendo que quanto ao mérito, 

improcedem os pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de potência 

contratada representa energia que não necessariamente circula no local 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 275 de 700



do consumo, não podendo, por isso, haver incidência de ICMS enquanto a 

energia não passar a rede de transmissão para o estabelecimento do 

consumidor, uma vez que, neste ponto, não se verifica a ocorrência do 

fato gerador – circulação da mercadoria -, caracterizada apenas quando, 

concretamente, a energia for fornecida e utilizada. No entanto, no caso em 

análise, nas faturas acostadas com a inicial não há notícia de que haja 

cobrança da chamada “demanda contratada”. Ao contrário, consta que a 

energia elétrica é calculada de acordo com a medição feita por medidor, ou 

seja, inexiste comprovação de que a parte autora tenha de fato utilizado 

menos energia do que a contratada. Consigno, ainda, que se trata de 

consumidor pessoa física, que não se utiliza, comumente, da denominada 

“demanda de potência contratada”, a qual comumente é posta à 

disposição de consumidores de energia em alta tensão. Relativamente à 

inclusão das rubricas denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e 

distribuição (TUST) na base de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos 

do art. 155, XII, e art. 146, III, “a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, 

especificamente no art. 9º, § 1º, II, define a base de cálculo do referido 

imposto da seguinte forma: Art. 9º – A adoção do regime de substituição 

tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico 

celebrado pelos Estados interessados. § 1º – A responsabilidade a que se 

refere o art. 6º poderá ser atribuída: (…) II – às empresas geradoras ou 

distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, 

na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do 

imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo 

seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, 

assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa 

operação - grifei . Como se vê, a base de cálculo do ICMS é o preço 

praticado na operação final, incluídas, portanto, as tarifas de transmissão 

e de distribuição. A irresignação da parte autora cinge-se no equívoco da 

forma como vem sendo cobrado o ICMS sobre a energia ao argumento de 

que o imposto deve ser calculado apenas sobre a energia efetivamente 

consumida e não sobre os demais componentes, tais como: distribuição, 

transmissão, encargos e tributos. A matéria não é pacífica na 

jurisprudência. Embora haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada 

pelo(a) reclamante, recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, 

definitivamente, entendimento sobre a questão, em julgamento do REsp 

1.163.020-RS. Nesse recurso, recentemente, foi proferido o seguinte 

acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora 

reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de 

fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das 

suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo 

inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da 

operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos 

do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física 

do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e 

a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem 

o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 
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DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT. 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 
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distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] – Agravo regimental no recurso especial interposto 

pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo relator 

Ministro Olindo Menezes que deu provimento ao recurso especial para 

julgar procedente o pedido formulado na ação mandamental afastando a 

incidência do ICMS sobre os valores relativos à tarifa de uso do sistema 

de distribuição – TUSD. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] 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 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA FRANCO MORCILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000032-44.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu em audiência a extinção 

do feito com a desistência da ação (cf. ID 11156592). Diante do pedido 

expresso da parte reclamante entendo ser o pleito perfeitamente possível, 

registrando-se que ao reclamante compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela 

reclamante, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000534-80.2017.8.11.0055 Autora: Doralice Rodrigues da Silva 

Ré: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 
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de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no que toca 

a inversão do ônus da prova, que desde já defiro por verificar nítida 

vulnerabilidade da parte autora in casu. Depreende-se dos autos que a 

parte autora pretende o ressarcimento do valor pago pela mercadoria 

adquirida da ré, bem como compensação por danos de ordem moral em 

decorrência de suposta má prestação de serviços. A autora sustenta que 

adquiriu uma bicicleta pelo valor (incluso frete) de R$ 605,00 (seiscentos e 

cinco reais), em 11 de abril de 2017, mas que esta foi montada com peças 

usadas e apresentou diversos vícios de fabrica. Salienta que buscou 

solucionar o problema no âmbito administrativo, mas não obteve sucesso. 

Ao seu turno, a ré aduz que a situação narrada não ocorreu da exata 

forma como foi alegada pela parte autora, especialmente porque houve 

procedimento administrativo junto ao Procon/Tangará da Serra, no qual 

restou acertada a troca do produto. Porém, ilustra que tal medida se tratou 

de mera liberalidade, vez que a autora se recusou em enviar o produto 

para a assistência técnica. Por fim salienta que inexistem danos morais a 

serem ressarcidos, e, subsidiariamente, pleiteia a reparação em patamar 

proporcional ao agravo. Da análise da prova trazida aos autos reputo 

assistir parcial razão a autora. Na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é 

preciso admitir que a ré – ao ofertar a troca do produto – reconheceu a 

existência de vício de qualidade informado pela autora. Assim, medida que 

se impõe é a devolução dos valores pagos pelo produto e, 

consequentemente, a devolução deste, retornando as parte ao seu estado 

anterior. Também se mostra procedente o pedido compensatório realizado 

pela autora, tanto pela quebra da justa expectativa em adquirir um produto 

novo, mas receber outro usado, quanto pela não observância do disposto 

no art. 18 §3º do CDC, uma vez que o bem adquirido é essencial[5] para a 

locomoção e lazer da autora (atividades básicas), não sendo adequado 

exigir da autora o prazo de 30 dias para o saneamento do vício. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando da negativa para devolver o valor pago por 

produto essencial, dúvida não há que existe violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. A impossibilidade de gozar dos bens essenciais 

comprados e pagos pela autora lhe causou prejuízos que superaram os 

meros dissabores da vida cotidiana. Assim, entendo que a frustração 

ocasionada pela displicência da empresa ré se tratou de falha na 

prestação do serviço, na forma do art. 18 do CDC, e causou danos de 

ordem moral a autora. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal 

Única do Mato Grosso: [...] A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Havendo a compra de produto (jogo de panela), com data certa de 

entrega, e não havendo a entrega do mesmo, imperioso o dever de 

indenizar, material e moralmente. [...] (RI 277/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) (grifo nosso). [...] 1. 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. 3. Se a geladeira adquirida no site 

de compras da demandada teve sua entrega recusada pelo consumidor 

em razão de defeitos visíveis (avarias diversas) e após a solicitação de 

substituição do produto tal não foi entregue, tampouco houve restituição 

do valor pago, tal fato que configura falha na prestação do serviço. 4. A 

falha na prestação do serviço decorrente da não entrega de produto ou 

restituição da quantia paga após diversas solicitações administrativas, 

gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos 

transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor, que se viu 

obrigado a buscar a tutela jurisdicional para ver valer os seus direitos, 

bem como direito a restituição do valor pago, sob pena de restar 

configurado enriquecimento sem causa. 5. A sentença que condenou a 

Recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.275,00, a titulo de 

indenização por dano moral, bem como a ressarcir ao Recorrido a quantia 

de R$ 2.399,00, desembolsada na aquisição do produto não entregue, não 

merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. (RI 568/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no 

DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Logo, comprovada a negativa injustificada 

em devolver os valores pagos pela autora, a excessivo lapso temporal 

para resolução do caso e quebra da legítima expectativa do consumidor, 

bem como o dano moral puro decorrente dessas condutas ilícitas, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 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 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 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$ 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. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) condenar a ré ao 

pagamento a autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data da negativa de devolução do valor do produto 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ); b) condenar a ré devolução do valor 

pago pelo produto, no importe de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), 

sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, 

mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. De igual modo, opino 

por determinar a devolução do produto viciado, devendo a empresa ré 

buscá-lo no endereço da autora, no prazo de cinco dias, sem qualquer 

ônus para a consumidora. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de 
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dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] 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 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] “Embora não exista definição legal sobre o que considere 

produto essencial, esta essencialidade deverá ser reconhecida em acordo 

com as circunstâncias do caso e, sobretudo, colocando-se em relevo as 

expectativas legítimas do consumidor na aquisição do produto em 

questão” (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 5 ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 607-608).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LUIZ PSCHEIDT (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001129-79.2017.8.11.0055 Reclamante: PASQUALLI & FREITAS LTDA - 

EPP Reclamado: ELTON LUIZ PSCHEIDT PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Analisando-se o feito, constata-se que não precisa 

de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa a 

decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355 do Código 

de Processo Civil. A parte reclamante requereu julgamento antecipado da 

lide, tendo vista a ausência do reclamado à audiência de tentativa de 

conciliação (cf. ID 11142213), embora devidamente citado quanto aos atos 

do processo e intimado para comparecimento (cf. ID 10476436). De fato, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte reclamada. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte reclamante. Mas “se a 

postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a 

lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que alega pelo simples 

fato da revelia”[1]. Outrossim, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. Ou seja, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Afirma a parte reclamante que é credora da quantia de R$ 

8.047,42 (oito mil e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), 

atualizados até a data de 06.10.2017, referente a vendas a prazo ao 

requerido que geraram boletos de fatura que não foram adimplidos pelo 

promovido. Requer assim seja julgada procedente a presente ação para 

condenar o requerido ao pagamento da quantia acima descrita. Com efeito, 

a presunção de veracidade decorrente da revelia, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na parcial procedência do 

pedido, pelo que é a parte reclamante credora da quantia de R$ 6.589,00 

(seis mil quinhentos e oitenta e nove reais) correspondente ao valor total 

das notas pendente de pagamento, impondo-se o pagamento por parte do 

devedor sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se o reclamado ELTON LUIZ PSCHEIDT a pagar à parte 

reclamante PASQUALLI & FREITAS LTDA – EPP o valor de R$ 6.589,00 

(seis mil quinhentos e oitenta e nove reais), acrescido de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC a incidirem a partir do vencimento dos títulos. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil. V. 

1, 15ª ed., 2013, São Paulo: Juspodivm, p. 572.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-40.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010176-60.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, Impugnar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001599-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ATANASIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EVANGELISTA ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001598-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEURY LUIZ LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, Impugnar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-87.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO JACOB MONTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

FRANCINE AUZANI STALLBAUM OAB - MT0018737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 
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Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO 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 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 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. Em juízo de rasa cognição, verifico 

presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato de 

que a reclamante afirma ter cancelado a assinatura no valor mensal de R$ 

59,90, por meio do protocolo descrito na inicial. Por outro lado, a 

reclamante demonstra pelas faturas de cartão de crédito de Id 11166841, 

11166853 e 11166871, que as cobranças ainda persiste. Considerando 

que, em casos desse jaez, a regra é a inversão do ônus da prova, 

competirá à reclamada a prova de que o contrato informado nos autos 

está em plena vigência. Como consequência, até que sobrevenha essa 

prova, presume-se como verdadeira a afirmação da reclamante, no 

sentido de que efetuou o cancelamento da assinatura por meio dos 

protocolos informados na inicial. Por outro lado, 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. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a permanência 

dos descontos na conta bancária poderão agravar ainda mais o prejuízo já 

sofrido pela reclamante, que há longo tempo experimento um decréscimo 

patrimonial oriundo de obrigação por ela não assumida. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito, e o periculum in mora, vez que os descontes podem 

causar ainda mais prejuízos à reclamante, que já se protraem no tempo. 

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 o contrato a 

produzir efeitos. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 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 a fim de determinar que reclamada se 

abstenha de efetuar descontos no valor de R$ 59,90 no cartão de crédito 

da reclamante, relativos à obrigação descrita nos autos, sob pena de 

multa fixa que estipulo em R$ 3.000,00. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada 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) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão da inscrição de seu nome dos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, alegando que não 

pactuou nenhuma negociação com a reclamada. DECIDO. 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 analise 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 no fato da possível 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 exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

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 
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restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. 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 que seja excluído o nome do 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, conforme requerido. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado 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 nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Acolho a emenda à inicial. O reclamante acima nominado ajuizou 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos 

morais e pedido liminar para que seja determinada a exclusão da inscrição 

de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. 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 analise 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 no fato da possível 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 exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

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. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. 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 que seja excluído o nome do 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, conforme requerido. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 
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não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado 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 nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Proceda-se o apensamento 

dos autos ao processo de nº 1001577-52.2017.8.11.0055. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Acolho a emenda à inicial. O reclamante acima nominado ajuizou 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos 

morais e pedido liminar para que seja determinada a exclusão da inscrição 

de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. 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 analise 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 no fato da possível 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 exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

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. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. 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 que seja excluído o nome do 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, conforme requerido. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado 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 nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Proceda-se o apensamento 

dos autos ao processo de nº 1001578-37.2017.8.11.0055. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 18 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002099-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LUIZ PORTELA (EXECUTADO)

NELCY MORAES PORTELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002099-46.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: ADAO 

LUIZ PORTELA, NELCY MORAES PORTELA Vistos etc. Cuida-se de 

acordo entabulado entre as partes às fls. id. 10718374, com o objetivo de 

por fim à presente demanda. Desta forma, tendo as partes apresentado ao 

juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, 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. Homologo, 

ainda, a renúncia ao prazo recursal. Nos termos do artigo 90, § 3º, do 

Código de Processo Civil, eventuais custas remanescentes deverão ser 

isentadas. Torno sem efeito as Cartas Precatórias emitidas ao juízo de 

Matupá-MT e Terra Nova do Norte – MT, devendo a secretaria remeter 

cópia do acordo e dessa decisão aos juízos mencionados. Expeça-se 

ainda, o necessário para liberação e entrega dos grãos apreendidos 

conforme consta no acordo. Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002099-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LUIZ PORTELA (EXECUTADO)

NELCY MORAES PORTELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002099-46.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: ADAO 

LUIZ PORTELA, NELCY MORAES PORTELA Vistos etc. Cuida-se de 

acordo entabulado entre as partes às fls. id. 10718374, com o objetivo de 

por fim à presente demanda. Desta forma, tendo as partes apresentado ao 

juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, 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. Homologo, 

ainda, a renúncia ao prazo recursal. Nos termos do artigo 90, § 3º, do 

Código de Processo Civil, eventuais custas remanescentes deverão ser 

isentadas. Torno sem efeito as Cartas Precatórias emitidas ao juízo de 

Matupá-MT e Terra Nova do Norte – MT, devendo a secretaria remeter 

cópia do acordo e dessa decisão aos juízos mencionados. Expeça-se 

ainda, o necessário para liberação e entrega dos grãos apreendidos 

conforme consta no acordo. Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002099-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LUIZ PORTELA (EXECUTADO)

NELCY MORAES PORTELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002099-46.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: ADAO 

LUIZ PORTELA, NELCY MORAES PORTELA Vistos etc. Cuida-se de 

acordo entabulado entre as partes às fls. id. 10718374, com o objetivo de 

por fim à presente demanda. Desta forma, tendo as partes apresentado ao 

juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, 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. Homologo, 

ainda, a renúncia ao prazo recursal. Nos termos do artigo 90, § 3º, do 

Código de Processo Civil, eventuais custas remanescentes deverão ser 

isentadas. Torno sem efeito as Cartas Precatórias emitidas ao juízo de 

Matupá-MT e Terra Nova do Norte – MT, devendo a secretaria remeter 

cópia do acordo e dessa decisão aos juízos mencionados. Expeça-se 

ainda, o necessário para liberação e entrega dos grãos apreendidos 

conforme consta no acordo. Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90004 Nr: 3888-05.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI HELDER BARRICHELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 Intimação dos patronos da parte requerida BANCO DO BRASIL SA para 

apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de fls 247/260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 149539 Nr: 9382-06.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CORSE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS, 

ROSANGELA FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora acerca do despacho conforme abaixo 

transcrito..Vistos em correição.

I. Apesar de o autor se intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer 

elementos capazes de demonstrar que o mesmo não possui capacidade 

de arcar com as custas processuais, eis que não trouxe aos autos 
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documentos comprobatórios.

 II. Sendo assim, intime-se o autor 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 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): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para 

manifestação:"Certifico, eu, NIELES CAMPOS PRESTES, Oficiala de Justiça 

lotada nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de 

Citação, de ordem do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Dr. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA G. BARBOSA, extraído dos Autos em epígrafe, 

DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO do requerido, JANIO MARCELO ANCINI, 

pelos motivos que se seguem:

* No dia 30.11.2017 (quinta-feira), às 13:10h cheguei ao endereço 

apontado no mandado, à Rua Itapiranga, 250, Centro, local onde está 

situado o Colégio Dois Mil, onde confabulei com a Professora Mara que 

informou estar vinculada à Instituição há três anos, sendo que nesse 

período nunca ouviu falar no requerido.

Insta consignar que a Professora Mara arguiu a funcionária da Secretaria, 

a qual de igual forma asseverou nunca ter conhecido o requerido e que 

ele não faz parte da Instituição.

Em face de tais circunstâncias, devolvo o presente mandado junto com 

esta à Central de Mandados, para os devidos fins.

Por ser a pura expressão da verdade, assino e dou fé.

 Lucas do Rio Verde-MT, 04 de dezembro de 2017.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO ROSARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000601-75.2017.8.11.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão retro, DESTITUO o digno perito Dr. Mário Kaway Filho do encargo 

a ele conferido, e NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 07/03/2018, a 

partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes 

e seus advogados/procuradores, para que compareçam no consultório 

médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no 

mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. 

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. Arbitro os honorários periciais devidos ao 

Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no 

art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de dezembro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102291 Nr: 22574-11.2014.811.0045

 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: FRANCISCO RODRIGUES SALES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Processo n.º 22574-11.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Francisco Rodrigues 

Sales Junior contra Banco Bradesco S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107371 Nr: 2508-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAINA GILDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 2508-73.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre a petição arquivada nas fls. 182/183 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37931 Nr: 2968-36.2010.811.0045

 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: ROSANGELA APARECIDA ALVES, PAULO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA, VERA PEREIRA DOS 
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SANTOS SILVA, SABINA ZANELLA BARRETO, FRANCISCO FERNANDES 

DE ARAÚJO, IVETE BREDA, MARIA DE LUDEZ ESCOSI ARAUJO, 

ALEXANDRE DA SILVA, IRENE CORDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 2968-36.2010.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas Siel, InfoJud e Renajud, visando obter informações a respeito do 

atual endereço dos requeridos.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação dos requeridos Luiz 

Pereira da Silva e Vera Lúcia Pereira dos Santos Silva, registrando-se o 

referencial de endereço indicado no extrato do sistema InfoJud, mediante 

a expedição de carta precatória, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82950 Nr: 2399-64.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEQUENINO PEDROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2399-64.2012.811.0045.

De acordo com consulta realizada no sistema público de consulta 

processual, disponibilizado no site do E. TJMT, cujo resultado faz parte 

integrante desta decisão judicial, é possível divisar que a carta precatória, 

expedida no ano de 2014, aguarda no Juízo Deprecado que a empresa 

exequente comprove o pagamento da diligencia do oficial de justiça. 

Portanto, proceda-se à intimação da exequente para que providencie o 

depósito do valor da diligencia do oficial de justiça perante o Juízo 

Deprecado, registrando-se que a devolução da deprecata, 

independentemente do pagamento das despesas e/ou custas judiciais, 

acarretará na extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido a 

ausência de pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91022 Nr: 4923-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA 

ME, RAFAEL BORTOLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4923-97.2013.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de requisição de informações, mediante a 

expedição de ordem judicial, dirigida a repartições públicas e a entidades 

privadas, para fins de localizar bens de propriedade do executado, pois 

se trata de como medida excepcional, que se justifica, somente, logo em 

seguida a realização da citação válida do devedor ou, como medida liminar 

antecipatória, quando justificada, na situação concreta, a necessidade.

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

andamento no processo e concretize a citação dos executados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115791 Nr: 7124-91.2015.811.0045

 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: JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 7124-91.2015.811.0108.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e como forma de melhor distribuir as nomeações, DESTITUO o 

digno perito Dr. Mario Kaway Filho do encargo a ele conferido, e NOMEIO 

como perito o ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 28 de fevereiro de 2017, às 13horas. Mantenho o valor dos 

honorários periciais arbitrados anteriormente.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 40 dos autos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca do teor da decisão judicial 

juntada na fl. 40 dos autos, mediante a estrita observância do conteúdo 

normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25946 Nr: 20-92.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO, WANDERLEY 

PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:PR/25.698, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1/2008.

Arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36208 Nr: 1236-20.2010.811.0045

 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: GIOMAR NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 1236-20.23010.811.0045.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da instituição 

financeira requerida em conformidade com a petição arquivada na fl. 495 

dos autos.

Logo após, expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro 

depositada no processo, em prol da instituição financeira requerida.

 Intimem-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81137 Nr: 314-08.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLEN TRASNPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUSETE CAUDURO 

NAPURI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Processo n.º 314-08.2012.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Abel Sguarezi contra 

Randon Administradora de Consórcios Ltda., que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84265 Nr: 3790-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Processo n.º 3790-54.2012.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula do bem imóvel, com fundamento no conteúdo normativo do art. 

845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora do imóvel descrito no documento juntado nas fls. 268/269 dos 

autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação da exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora, e, também, indique a exata localização do 

imóvel, para que seja procedida à sua avaliação; c) expedir carta 

precatória com o objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) 

proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 255 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93589 Nr: 702-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA, JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 702-37.2014.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda dos 

executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112650 Nr: 5286-16.2015.811.0045

 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: MANOEL DA VERA CRUZ GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Processo n.º 5286-16.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Manoel da Vera Cruz 

Gomes Junior contra Banco Bradesco Cartões S/A, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112991 Nr: 5485-38.2015.811.0045

 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: JOSILDO DE OLIVEIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 5485-38.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Josildo de Oliveira 

Pontes contra Embratel TVSat Telecomunicações Ltda., que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 85 dos autos.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114454 Nr: 6407-79.2015.811.0045

 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: IZAEL DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Processo n.º 6407-79.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Izael da Silva Santana 

contra Telefônica Brasil S/A, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 90 dos autos.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5529 Nr: 228-23.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERTRACTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, MAURICIO SCHULTZ NETO - OAB:8.823

 Processo n.º 228-23.2001.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6884 Nr: 77-23.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SOLUM FRANCO - 

OAB:1187/RO, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Processo n.º 77-23.2002.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da petição juntada nas fls. 346 dos autos e providencie a 

juntada de cópia da matricula atualizada do bem, com o registo da 

penhora, e memória de calculo atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13395 Nr: 2287-76.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER, RONALD LUIZ 

SPINDLER, IRIS LISA SPINDLER, ROSEANE MARIA MANICA DE OLIVEIRA 

SPLINDER, DORIS ELIETE MANICA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Portanto, tomando-se em consideração que os executados-devedores 

não realizaram, de modo espontâneo, a entrega ou depósito da coisa, 

objeto do contrato celebrado entre as partes, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 627 do Código de Processo Civil/1973 [art. 809 do Código 

de Processo Civil/2015], DETERMINO a conversão da ação de execução 

para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.(...) Por 

conseguinte, diante desta moldura, considerando-se que a metodologia, 

para efeito de elaboração do cálculo de liquidação da dívida, quantifica, de 

maneira objetiva e exata, a totalidade do valor da coisa e das perdas e 

danos e não deve se sujeitar a ajustamentos técnico-formais, DETERMINO 

que o valor da coisa e perdas e danos permaneça estabelecido na quantia 

em dinheiro equivalente a R$ 86.452,69 (oitenta e seis mil, quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), que acrescido dos 

encargos de mora contratuais, totaliza a quantia de R$ 496.514,51 

(quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quatorze reais e 

cinquenta e um centavos).Providencie-se a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação de execução por quantia certa.Com fundamento 

no conteúdo normativo do art. 139, inciso V do CPC/2015, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07 de março de 2018, às 

16h30min, que será realizada no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 2083-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 289 de 700



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU, NEUSA MARIA 

POZZEBONN ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATA - 

OAB:60888 PR, JOSÉ ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6891 PR, JOSÉ 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6891 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O

 Processo n.º 2083-95.2015.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que logo após pesquisa 

realizada através do sistema Renajud deflui-se que um dos executados 

figura na condição de proprietário de veículo automotor que contém, no 

prontuário administrativo, registro do ônus da alienação fiduciária em 

garantia. Todavia, o extrato do sistema Renajud anexado ao processo (o 

sistema também não produz esta informação para o usuário) não identifica 

a instituição financeira que figura na condição de credor-fiduciário. 

Portanto, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique a instituição financeira, credora-fiduciária do contrato de 

financiamento, que gravou o ônus da alienação fiduciária no bem.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28069 Nr: 2214-65.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, LAÉRCIO DE 

LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Expeça-se alvará de 

liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo, representada 

através dos documentos juntados nas fls. 612/613, 616/617 e 675/676 

dos autos, em prol dos exequentes, e dos valores em dinheiro 

depositados no processo, materializados no documento juntado nas fls. 

678 e 680 dos autos, em benefício da executada.Intime-se o exequente, 

mediante a expedição de mandado, acerca da liberação dos valores em 

dinheiro, realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, § 

3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o exequente, através do advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

executada realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 

2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 938-28.2010.811.0045

 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: ESPOLIO DE IZELINO ALESSI VITORIO, MARIA VARAL 

ALESSI, DELMAR ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 938-28.2010.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 477, § 2.º do Código de Processo 

Civil, notifique-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do parecer do assistente técnico.

Intimem-se, também, os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem a respeito dos documentos juntados pela empresa 

requerida nas fls. 358/372 dos autos [art. 437, § 1.º do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39197 Nr: 4222-44.2010.811.0045

 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: JOSE FRANCISCO CONCEIÇÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:9890-B/MT, SONIA MARIA PETENATTI - OAB:10.371-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4222-44.2010.811.0045.

De acordo com consulta realizada no sistema público de consulta 

processual, disponibilizado no site do E. TJMA, cujo resultado faz parte 

integrante desta decisão judicial, é possível divisar que o mandado judicial, 

que visava proceder a intimação do requerente acerca do agendamento 

da perícia, foi devolvido com a finalidade não-atendida. Na data de hoje, foi 

tentado contato telefônico com o requerente, através dos numerais 

indicados na petição juntada na fl. 87 dos autos, sem, entretanto, obter-se 

êxito.

Portanto, intime-se o requerente, através do advogado constituído, via 

DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, indique o endereço atualizado 

do autor, sob pena de decretação da perda da faculdade de produzir a 

prova pericial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83007 Nr: 2462-89.2012.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO SACHSER, ANILTON SACHSER, ROSALIA 

PAULINA DA SILVA SACHSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se os autores para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetivem a quitação do valor complementar 

dos honorários periciais.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

dezembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83767 Nr: 3269-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a, CLAUDIO ANTONIO SQUIZANI, HELMUTE AUGUSTO 

LAWASCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 Processo n.º 3269-12.2012.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente. Intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação 
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integral da obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no 

prazo indicado, implicará em manifestação implícita de concordância 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Depois, 

venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 3746-35.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALESSANDRO 

CASTAGNA - OAB:174.040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste 

aos autos, acerca da proposta de honorários períciais juntada às fls. 

2.144/2.145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86858 Nr: 656-82.2013.811.0045

 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: MIRIAM VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-82.2013.811.0045.

Para a viabilidade das pesquisas realizadas através da utilização dos 

sistemas InfoJud e Renajud é imprescindível a obtenção do número de 

inscrição no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas da parte. O sistema 

Siel, base de dados da Justiça Eleitoral, embora permita a consulta 

somente através do nome da parte, quando há registro de homônimos 

exige que se alimente o sistema com mais dados de informação (como, 

p.ex.: filiação e data de nascimento). Na hipótese concreta, a consulta do 

sistema Siel encontrou múltiplos registros com o nome do réu, conforme 

extrato que segue no anexo, e não há no processo outros dados 

suplementares de qualificação pessoal do requerido.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se expeça ofício ao 

INSS, Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, SAAE e Vivo, com o 

fito de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre possíveis 

registros de endereço e de qualificação pessoal do réu.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88571 Nr: 2456-48.2013.811.0045

 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: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBANO MOERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2456-48.2013.811.0045.

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil 

Multicarteira contra Albano Moers, em que objetiva a realização da busca 

e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora, devidamente intimada para promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o andamento do processo está 

paralisado por período superior a um ano, por negligência e inércia da 

parte autora, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Proceda-se a realização da exclusão da restrição judicial, existente na 

margem do prontuário administrativo do veículo, através do sistema 

RENAJUD.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 1135-70.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA DO NASCIMENTO, 

ADALTO BISPO DOS SANTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - 

OAB:20440/O, ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - OAB:20001/O, 

RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, SERGIO SAMIR DE DEUS - OAB:21271/mt

 Processo n.º 1135-70.2016.811.0108.

Proceda-se à citação da companhia denunciada à lide Mapfre Seguros 

Gerais S/A, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 241 dos autos. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 146452 Nr: 7162-35.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYSER & SERAGUCI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:MT/13.827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça para continuidade dos atos de penhora e avaliação, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003789-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1003789-76.2017.8.11.0045. A concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a empresa embargante, que possui um capital social de 

R$ 700.000,00 (evento nº 10023055), não comprovou, de forma 

categórica, que não tem condições financeiras para arcar com a quitação 

das despesas do processo, sem o comprometimento da manutenção de 

suas atividades, INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a embargante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetive a quitação das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito [art. 290 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de dezembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENI BALASTRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001975-63.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

autarquia requerida não providenciou o restabelecimento do 

auxílio-doença ao autor, como forma de concretizar o comando emanado 

da decisão judicial, expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Cumpra-se integralmente a decisão encartada no evento nº 10384366. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de dezembro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002037-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002037-69.2017.8.11.0045. RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, 

devidamente qualificado, propôs Ação Previdenciária contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que 

desempenhou atividade na área urbana e se acha cadastrado junto à 

autarquia requerida na condição de segurado. Argumentou que é portador 

de doença que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Postulou, 

ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe 

concedida a aposentadoria por invalidez ou, de maneira alternativa, o 

auxilio doença. Foi indeferida a concessão de tutela antecipada. Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor 

deveria comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade para 

exercer atividades laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Houve réplica, oportunidade em que o autor, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 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. Não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. 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. A guisa 

de introdução, de acordo com a sistemática estrutural implementada no 

ordenamento jurídico, os benefícios previdenciários por incapacidade são 

assegurados a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes (de forma permanente, no caso da 

aposentadoria por invalidez, e, de forma temporária, em se tratando de 

auxílio-doença) e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência [art. 42 e art. 

59, ambos da Lei n.º 8.213/1991]. Nesta senda, quanto à qualidade de 

segurado, ocorrendo a cessação do recolhimento das contribuições, 

prevê o art. 15 da Lei n.º 8.213/91 o denominado “período de graça”, que 

permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado 

lapso temporal. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o 

manancial informativo carreado ao processo, verifica-se que o último 

registro de recolhimento de contribuição do requerente data de 

15/07/2014, conforme certidões do CNIS acostadas à exordial (ID 

8013389, pág. 25) e à contestação (ID 8246252, págs. 1 e 2). Porém, o 

requerente somente realizou o requerimento administrativo para 

concessão do benefício previdenciário em 24/03/2017 – aproximadamente 

32 (trinta e dois) meses após a cessação das contribuições –, quando já 

havia encerrado o seu “período de graça”, e, por corolário, acarretado a 

perda da qualidade de segurado [art. 15, inciso II e § 4.º da Lei 

8.213/1991]. Por derradeiro, de suma importância enfatizar, por 

conveniente, que não prospera a argumentação do requerente que, 

devido ser portador de cardiopatia grave, faz jus ao benefício pleiteado, já 

que prescindiria da comprovação do período de carência [art. 26, inciso II 

c/c o art. 151, todos da Lei n.º 8.213/1991]. Como já dito, são três os 

requisitos para concessão dos beneplácitos por incapacidade: qualidade 

de segurado, carência (quando imprescindível) e incapacidade 

permanente ou temporária. Isso significa dizer que o fato de a norma 

jurídica dispensar, para a hipótese concreta, a exigência do cumprimento 

do período de carência não dispensa o requerente de comprovar a 

condição de segurado da Previdência Social. Os requisitos devem ser 

demonstrados de forma concomitante, e, inexistindo a presença de um 

deles, não será possível a concessão do benefício previdenciário 

pleiteado. Assim, tendo em vista que ao tempo do requerimento 

administrativo o autor não era mais segurado da Previdência Social, a 

improcedência do pedido é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Raimundo Gomes 

de Sousa contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, como 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerente 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 intervalo de tempo que 

o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das 
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custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao requerente, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 2319-61.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIS BELTRAME, ITAMAR VIEIRA 

GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - OAB:MT/20.958-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar os advogados do réu para apresentarem memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 114075 Nr: 6159-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALMEIDA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLISMAHN SANTOS DO 

MONTE - OAB:20902/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o advogado do réu para tomar ciência da sentença de fls. 117/verso, que 

extinguiu a punibilidade do réu.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIAN VILELA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON FELIPE KERBER DIEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial de Id. 11125591, expedi o alvará eletrônico de 

liberação, conforme andamento processual anterior. Em outro passo, 

considerando o resultado da diligência por meio do sistema RENAJUD, 

INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de dezembro de 2017. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-20.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU OGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA OAB - MT0011769A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que o alvará de levantamento já foi expedido, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de dezembro de 

2017. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA RITHER DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001239-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IVANI MARIA 

RITHER DA LUZ REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Aduz a parte requerente 

que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência 

de dívida inexistente lançada pelo reclamado. Afirma que desconhece a 

origem da dívida. A requerida, em sede contestatória, apresentou o 

contrato objeto da negativação assinado pela parte autora (id 7302308). É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse 

quadro fático o reclamante apresenta desistência da reclamação. 

Outrossim, a conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. 

A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. 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, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, 

que a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas 

as provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente 

o vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa, qual seja, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o 

valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 26 de maio de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de maio de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-34.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MICHELL DE OLIVEIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

oposição dos embargos de declaração pela parte reclamada, INTIMO a 

parte autora para contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 

18 de dezembro de 2017. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

CESLO COM E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010061-69.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: CLAUDIO ALVES DE MOURA 

EIRELI - ME EXECUTADO: CESLO COM E DISTRIB DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 5.917,32 (cinco mil, 

novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), conforme cálculo 

no Id. 10813323. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do 

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do 

CPC/2015, perante ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem 

como a inscrição nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

CESLO COM E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Hitler Pullig Filho OAB - MT0011529A-O (ADVOGADO)

 

Intimação dos reclamados, via de seus advogados, para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias acerca da penhora Bacen-Jud efetivada nos 

autos, requerendo o que lhes forem de direito e interesse, nos termos do 

despacho retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20427 Nr: 1682-62.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANY NANDO CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para informar quanto o cumprimento do acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 2267-17.2006.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.J. NISCHOR E CIA LTFA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBOSUL COMPUTADORES LTDA, HELIO 

LOPES PINHEIRO JUNIOR, MARIA GERALDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, MARCELO LEAO PUTINI - OAB:PR/48166

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 127656 Nr: 4334-03.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTÔNIO PANDOLFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, INTIMO o(a) advogado(a) da parte para 

que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) efetue a devolução dos autos 

na Secretaria deste Juizado, tendo em vista a Portaria nº 

02/2017/GAB-JEC, que dispõe sobre a realização da Correição Ordinária 

na comarca de Lucas do Rio Verde no mês de setembro de 2016.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004604-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENI DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

ELIANE LUCHINA GONCALVES OAB - PR0066227A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004604-10.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CENI DOS 

PASSOS REQUERIDO (A): VIVO S/A. Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL, tendo as partes acima qualificadas. Compulsando os autos (ID n° 

5824600 - p. 08), verifica-se que fora requerido pela parte ré, em sua 

peça de defesa, que a requerente apresente comprovante original da 

negativação, devidamente expedido pelo órgão de proteção ao crédito, ou 

seja, SPC/SERASA ou CDL local, alegando que alguns operadores não 
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possuem autorização para a emissão de extratos de negativação, e que a 

seu ver, o comprovante apresentado pela parte requerida fora expedido 

por operador incompetente. Assim, pugna para que a autora apresente o 

documento original de negativação. Pois bem. Apura-se dos autos, que o 

documento de ID n° 4440406 – pp. 05/06 fora emitido pela CDL de Cuiabá, 

o que torna dispensável a apresentação de qualquer outro documento em 

substituição, para análise da demanda. Isso posto, indefiro tal pedido. Do 

mesmo modo indefiro a preliminar de ausência de interesse de agir, eis 

que inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa 

para que a parte possa acessar o Poder Judiciário, portanto a ausência de 

requerimento administrativo não implica em falta de interesse de agir, 

conforme assentado em jurisprudência itinerante sobre o tema. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, requerido pela parte autora, com 

fulcro no art. 6°, inciso VIII, do CDC, eis que a presente demanda versa 

sobre relação de consumo. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, assim, declaro SANEADO o feito, remetendo-o à fase 

instrutória. Intimem-se as partes para que indiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando a pertinência e objetivo da sua realização, 

sob pena de preclusão. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 18 de dezembro de 2017. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000366-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: AGNALDO 

CAMPOS SILVA REQUERIDO (A): VIVO S/A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA, tendo as partes acima identificadas. Certifique-se acerca do 

prazo para a parte requerida apresentar contestação, nos termos da 

decisão de ID n° 4777510. Após, intime-se a parte autora, para que se 

manifeste requerendo o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 18 de dezembro de 2017. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SOTT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1000450-12.2017.8.11.0045 AUTOR: ARNALDO 

SOTT RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, tendo as partes acima identificadas. Certifique-se acerca da 

devolução do AR (Aviso de Recebimento) da carta de citação e intimação 

expedida (ID n° 5477380). Em seguida, conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 18 de dezembro de 2017. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001096-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001096-22.2017.8.11.0045 

AUTOR: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Vistos. Considerando a apresentação dos documentos pelo banco 

requerido (Id. 7976687, 7976698 e 7976706), efetivada está a liminar. De 

tal modo, certifique-se a Sra. Gestora, o decurso do prazo para o autor 

formular pedido principal nos autos, nos termos da decisão proferida e art. 

308 do CPC. No mais, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002963-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ADRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002963-84.2016.8.11.0045 

AUTOR: VICTOR ADRIANO DA SILVA RÉU: LUZIA CHAVES FONTES 

SUPERMERCADO - ME Vistos. Ciência à parte autora das informações 

obtidas através do sistema Infojud (em anexo), devendo requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 

2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001487-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

ILDA ONESCO COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (EXECUTADO)

RAFAEL DOMINGOS SCHMITT (EXECUTADO)

SONIA MARIA CARON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1001487-11.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: COSTA TRANSPORTES 

RODOVIARIO LTDA - ME, ILDA ONESCO COSTA, VICENTE APARECIDO 

FRANCISCO COSTA, RAFAEL DOMINGOS SCHMITT, SONIA MARIA 

CARON, FLAVIO MOREIRA DA SILVA VISTOS. Verifica-se que alguns 

executados não foram citados, conforme se vê dos AR's devolvidos 

anexados aos ID n° 5813843, 5813836, 5813850 e 9079334. Assim sendo, 

defiro o pedido de citação por meio de oficial de justiça, consignando que 

o cumprimento dos mandados deverá obedecer aos termos do art. 649, § 

7°, da CNGC/MT, conforme determinação da Corregedoria-Geral de Justiça 

(ID n° 8133786). Após o recesso forense, voltem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados na petição de ID n° 8133780. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 18 de 

dezembro de 2017.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000680-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LUIS DAGHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal promovida em face do executado 

Gilmar Luis Daghetti. Citado o executado apresentou petição de embargos 

nos próprios autos do processo executivo, ao passo que deveriam ser 

protocolados em apenso, ação autônoma, assim chamo o feito a ordem, 

para determinar; Que seja riscado dos autos a petição de embargos e 

documentos que a ele acompanham Ids. 9892621, 9892659 a 702 e 

9906507 a 528. Intime-se o executado para que ajuíze a ação de 

embargos em processo autônomo, a fim de que sejam apensado, ou seja, 

associados aos presentes. Intime-se e Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000412-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ALEX STORCK LIZZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000412-97.2017.8.11.0045 AÇÃO PARA COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT REQUERENTE: MAICO ALEX STORK LIZZONI 

REQUERIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT, em trâmite entre as partes acima identificadas. Em sede de 

contestação (ID n° 7292267), a parte requerida aduziu, preliminarmente, o 

pagamento integral do débito feito de boa fé ao credor putativo, o qual 

alega ser conjuge do falecido, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução do mérito. A parte requerente impugnou os argumentos 

apresentados pela parte requerida (ID n° 8066625), reiterando os pedidos 

iniciais. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. As partes são 

capazes e estão bem representadas, sendo assim, passo a apreciar a 

preliminar arguida em contestação. DO PAGAMENTO INTEGRAL A parte 

requerida alega ter efetuado o pagamento integral do seguro em 

25.11.2014, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), ao pai do de cujus, o Sr. Antônio Poletto Lizzoni, na via 

administrativa. Sustenta que teria pago tal valor integral ao terceiro, tendo 

em vista a vigência, à época dos fatos, que estabelecia que o legitimado 

para receber o valor integral da indenização seria do cônjuge ou 

companheiro do falecido e os descendentes, obedecendo a ordem de 

vocação hereditária. Alega ainda, que a seguradora requerida adimpliu 

com o pagamento da cobertura após pedido administrativo mediante a 

documentação a terceiro, deve o requerente buscar seus direitos junto ao 

recebedor da indenização paga administrativamente. Pois bem. O art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Sob esse prisma, o ônus de 

comprovar o pagamento alegado incumbia à parte requerida, contudo, 

restam ausente nos autos quaisquer documentos que comprovem o 

pagamento alegado, ainda que para pessoa diversa da parte requerente, 

restando inócua a alegação suscitada em sede de preliminar. Nesse 

sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA. - Alegando a seguradora ré que já procedeu ao 

pagamento do sinistro, esta atrai para si o ônus de provar tal fato, nos 

termos do art. 333, II, do CPC, uma vez que se trata de causa extintiva do 

direito dos autores; não se desincumbindo a ré desse ônus, deve ser 

reformada a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. – [...]. 

TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.585665-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata. 13ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 28/03/2014.” Isso 

posto, REJEITO a preliminar de pagamento suscitada pela parte requerida, 

ante a ausência de comprovação do alegado. Dando prosseguimento ao 

feito e não havendo mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o 

feito, remetendo-o à fase instrutória. Intimem-se as partes, para que digam 

as provas que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo 

de sua realização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 18 de 

dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CACIANA AGOSTINHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI LUIS SCHERER CANEPELLE (RÉU)

ALCI APPELT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1003526-78.2016.8.11.0045 AUTOR: CACIANA 

AGOSTINHA DA SILVA RÉU: MAURI LUIS SCHERER CANEPELLE, ALCI 

APPELT VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, em 

trâmite entre as partes acima identificadas. Defiro o pedido de ID n° 

9890527. Citem-se os requeridos por meio de oficial de justiça, conforme 

requerido, para que apresentem contestação no prazo legal. Expeçam-se 

Carta Precatória para a Comarca de Horizontina/RS, para a citação do 

requerido Alci Appelt, bem como para a Comarca de Mineiros/GO, para 

citação do requerido Mauro Luis Scherer Canepelle. Consigne-se na 

deprecata a gratuidade de justiça concedida à parte autora (ID n° 

6870582). Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 

18 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002562-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS BOGEA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA OAB - MT0017448S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002562-51.2017 VISTOS. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas que 

pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005161-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON WILLIAN BORGES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE AUTOS N.º 1005161-60.2017.8.11.0045 VISTO. Intime-se a 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de 

que junte aos autos cópia do “Contrato de Financiamento” nº 20024916579 

firmado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001905-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001905-12.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - 

EPP REQUERIDO: VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS VISTO. 

Certifique-se a Sra. Gestora, o decurso do prazo para o oferecimento de 

contestação pelo requerido. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001272-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO WOLFER (REQUERENTE)

EDITE UEKER WOLFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO SILVESTRINI (REQUERIDO)

MARCIO ESTEVO SILVESTRINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º1001272-98.2017 VISTO. Redesigno audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 19 de abril de 2018, às 17h30m. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema 

PJE. Citem-se os requeridos no endereço indicado sob a Id n.º 9933081, 

para comparecerem à audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da data designada, consignando as demais determinações dispostas 

no despacho inicial. Intime-se a parte autora através de seu advogado. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002274-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO CORREA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º1002274-40.2016 VISTO. Expeça-se Carta Precatória com 

a finalidade de busca e apreensão, bem como citação do requerido, a ser 

realizada no endereço obtido da consulta ao sistema SIEL (em anexo). 

Ciência ao requerente. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120628 Nr: 886-22.2016.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR JOSE DA SILVA - 

OAB:6662

 VISTO.

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça.

Cite-se, constando no mandado às advertências e formalidades legais, 

CONFORME ABAIXO:

1) O executado a pagar as prestações vencidas e as que vierem a vencer 

no curso do processo, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, advertindo-o de que se 

assim não proceder será decretada a sua PRISÃO CIVIL, nos termos do 

recomenda o artigo 733, § 1º, do Código de Processo Civil, devendo ser 

recolhido na Cadeia Pública deste Município. Se o devedor pagar a 

prestação alimentícia, ficará suspensa a ordem de prisão ou se expedirá o 

alvará de soltura.

 2) O cálculo consta à p. 16.

3) Conste no mandado citatório que o débito cobrado deverá ser 

depositado na conta corrente, indicada à p. 07, item “c”.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113280 Nr: 5636-04.2015.811.0045

 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: HELENIR ROSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Por todo o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de 

determinar que os requeridos disponibilizem à requerente/paciente, no 

prazo máximo de 04 (quatro) dias, o tratamento necessário à sua 

recuperação, conforme recomendação médica, qual seja, Home Care, sob 

pena de bloqueio da quantia necessária ao custeio do tratamento 

perquirido.Ressalvo, entretanto, que a medida ora deferida tem o condão 

de determinar aos requeridos que forneçam o tratamento vindicado pelo 

tempo que for necessário ao integral tratamento do requerente, conforme 

prescrição médica que deverá ser renovada mensalmente.Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante.Cumpra-se, com a urgência que o caso 

requer, intimando-se, imediatamente, os requeridos da presente 

decisão.No mais, intime-se o perito nomeado para designar nova data para 

realização de perícia médica, com urgência, consignando que o expert 

deverá comparecer na residência da autora procedendo a sua avaliação 

médica, diante da impossibilidade de seu comparecimento ao consultório, 

dado o seu estado de saúde (tetraplegia).Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Ciência à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 2631-76.2012.811.0045

 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: AKÁCIA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MÁXIMO MOURA, NATALINO MANOEL 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 
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OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.163/166 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120628 Nr: 886-22.2016.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR JOSE DA SILVA - 

OAB:6662

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Requisite-se informações conforme requerido.

No mais, proceda a escrivania a juntada de petição pendente, conforme 

lembrete do sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120754 Nr: 965-98.2016.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSS, IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR JOSE DA SILVA - 

OAB:6662

 D E C I S Ã O

Defiro a gratuidade. Processe-se em Segredo de Justiça.

Cite-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 732 c/c 475-J, do CPC, consignando que, caso não 

efetue o pagamento, no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Caso não haja pagamento no prazo assinalado, efetuada a penhora e 

elaborado o respectivo auto intime-se imediatamente o devedor, na pessoa 

de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 475-J, § 1º, do mesmo Estatuto 

Processual Civil.

Em caso de pronto pagamento fixo honorários de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito.

Concedo os benefícios do art. 172, do CPC.

O cálculo já consta da inicial p. 14.

Dê ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 150081 Nr: 9703-41.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Isto posto, tendo em vista que a tutela de urgência fora deferida nos 

autos da Ação Civil Pública n° 134073, não há impedimentos que seja 

cumprida, conforme especificado no trecho acima transcrito.Pois bem, 

conforme consta da inicial e dos documentos a ela acostados, que a 

gestante assistida necessita de tratamento adequado, o quê só é possível 

mediante a aplicação diária do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 

MG (Clexane; Cunetox; Versa), e tendo em vista que é desprovida de 

recursos financeiros, tanto que necessita do auxílio da Defensoria Pública 

para demandar em Juízo, e ao que tudo indica, não possui condições de 

custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento prescrito 

(p. 14). Os argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar 

com perfeição ao caso vertente, pois se enquadra na decisão proferida 

nos autos da Ação Civil Pública Código n° 134073, conforme bem 

explanado pela Defensoria Pública. Por todo o exposto, presentes os 

requisitos legais e jurídicos, DEFIRO o pedido de cumprimento da liminar 

concedida nos autos da Ação Civil Pública n° 134073, que se estende à 

gestante ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS, e, em consequência, 

determino que os requeridos disponibilizem à gestante assistida, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento ENOXAPARINA 

SÓDICA 40 MG (Clexane; Cunetox; Versa), de acordo com a quantidade e 

forma farmacêutica receitada e de forma contínua e ininterrupta, pelo 

período indicado na prescrição médica (p. 14), sob pena de bloqueio de 

valores para aquisição do referido fármaco.Citem-se os requeridos, para o 

cumprimento da liminar concedida, em favor da gestante 

assistida.Apense-se aos autos nº. 7923-03.2016.811.0045 (Código: 

134073).Intimem-se. Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41778 Nr: 2087-25.2011.811.0045

 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: PEDRO PAULO DELLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA INTEGRAÇÃO /EUCATUR-EMPRESA 

UNIÃO CASCAVÉL DE TRANPORTES E TUR. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001288-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONGORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (EXECUTADO)

JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo n.º 1001288-86.2016.81.11.0045 VISTO. Foi requerida a 

penhora on-line do valor devido, em face do não cumprimento voluntário 

da obrigação. Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo) a solicitação de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas 

quantias consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de 

modo que promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do 

NCPC. Procedi ainda, a constrição do veículo indicado em petição de Id n.º 

4720939, via sistema RENAJUD (em anexo). Intime-se o executado da 

penhora realizada. Intime-se ainda o exequente, a fim de que indique a 

exata localização do bem, viabilizando assim, a sua remoção e avaliação. 

Com a juntada de informações pelo exequente, expeça-se o competente 

mandado de remoção e avaliação, desde já, nomeio o exequente como fiel 

depositário do veículo penhorado. Certifique-se o decurso de prazo para o 

pagamento do débito, bem como para oi executado oferecer embargos do 

devedor. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003418-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (REQUERIDO)

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003418-15.2017.8.11.0045 AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDOS: 

CLOVIS ROGÉRIO CORTEZIA e outro VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por BAYER S.A. em face 

de CLÓVIS ROGÉRIO CORTEZIA e EVANDRO ROBERTO CORTEZIA. Os 

requeridos compareceram espontaneamente nos autos, indicando 

quesitos e assistentes técnicos, tendo postulado pela declaração de 

nulidade de todos os atos processuais realizados nos autos até então, 

ante a ausência de participação dos réus na diligência de coleta do 

material, objeto da perícia (Id n.º 10360796). Alegam ainda, a nulidade da 

perícia, em razão da coleta das amostras não ter ocorrido de acordo com 

a metodologia postulada na inicial, bem como que a realização dos testes 

deveria se dar em até 48h após a coleta, o que não aconteceu. Por fim, 

requer seja indeferido os quesitos impertinentes formulados pela parte 

autora, quais sejam, aqueles que não tenham por objeto direto o exame do 

material coletado. Em petição de Id n.º 10493933 a autora refutou as 

alegações formuladas pelos requeridos, pugnando pelo prosseguimento 

do feito, bem como reiterando a impugnação aos honorários apresentados 

pelo perito nomeado. Vieram-me conclusos. Pois bem. Inicialmente, 

entendo que as alegações de nulidades formuladas pelos requeridos não 

merecem prosperar, senão vejamos. Embora a coleta do material a ser 

periciado tenha se realizado sem a presença dos requeridos e/ou seus 

prepostos, tal ato se deu por culpa exclusiva deles, visto que quando do 

cumprimento da diligência, os Oficiais de Justiça responsáveis pela 

medida, cientificaram o funcionário da fazenda, Sr. Valber Julio Tofele, do 

inteiro teor do mandado e este, que por sua vez, entrou em contato com o 

gerente da Fazenda, o qual, por mera liberalidade, não autorizou nenhum 

funcionário acompanhar os meirinhos no cumprimento do respectivo 

mandado, verbis: “Certificamos, que em cumprimento ao respeitável 

mandado da MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara, desta cidade e comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos do processo n. 

1003418-15.2017.8.11.0045, de posse do presente, diligenciamos até 

Sede da Fazenda Cortezia, localizada na zona rural, neste município, em 

14/09/2017 por volta das 16h45min, e ali após as formalidades legais, 

fomos recebidos pelo funcionário da Fazenda o qual se identificou pelo 

nome, Valber Julio Tofele, que o cientificamos do presente mandado, qual 

informou que o gerente da fazenda, (Sr. Anderson), que não se 

encontrava no local. Ato continuo o mesmo (Valber) entrou em contato, via 

rádio, com o gerente da fazenda, (Anderson) o deixando a par de todo 

conteúdo do mandado, ocasião em que o mesmo (Gerente-Anderson) não 

autorizou que nenhum preposto ou funcionário acompanhasse estes 

servidores no cumprimento do mandado (...)” (Certidão de Id n.º 

10257209). Ainda, pelo que consta da certidão dos meirinhos, verifica-se 

o acompanhamento da diligência, em alguns momentos, pelo próprio 

advogado dos requeridos, Dr. André Pezzini (substabelecimento de Id n.º 

10360833), vejamos: (...) informamos que durante a coleta dos pontos 

geográficos se fez presente no local por um breve momento o Advogado 

Dr. André Pezini. (ficando por pouco tempo no local), Informamos também 

que em razão do horário avançado suspendemos as atividades as 

retomando no dia seguinte. No dia seguinte 15/09/2017, comparecemos 

novamente a seda da fazenda, (Fazenda Cortezia), por volta das 

08h30min, sendo recebidos pelo mesmo funcionário Sr. Valber o qual nos 

informou novamente que o Gerente da Fazenda Sr. Anderson não se 

encontrava, bem como não fora autorizado o acompanhamento dos 

demais atos por nenhum funcionário ou preposto da fazendo. Assim, 

retomando os trabalhos procedemos ao acompanhamento da coleta de 

amostras dos restos de algodão existentes na área já colhida, realizada 

pelos Engenheiros agrônomos: Wadson Carvalho Bonfim – Auditor 2; 

Diego Alves Gouveia – Auditor 1; Ivan Rodrigo Coelho Cecílio – Auditor 1, 

Wender Agostinho Silva Lima, (funcionários da Empresa Kuhlmann 

Tecnologia & Monitoramento Agrícola). Informamos também que novamente 

esteve presente no local o Advogado, Dr. André Pezini, qual ficou por um 

curto tempo, depois se ausentou do local. Após feito a coleta, lacramos o 

material, sendo realizado filmagem da coleta. Portanto, os requeridos, 

através de seus prepostos, foram devidamente cientificados do inteiro 

teor do mandado, tendo a diligência sido cumprida com observância à 

liminar proferida (Id n.º 9819463), que determinou a imediata realização da 

coleta, independentemente de citação dos requeridos (Id n.º 9834026). De 

igual forma, não vislumbro nulidade concernente ao ato da coleta do 

material a ser periciado, visto que tal fora acompanhado e certificado 

pelos Oficiais de Justiça, os quais possuem fé pública (certidão de Id n.º 

10257209). A área foi medida e toda a diligência foi devidamente filmada 

(CD-r depositado em cartório – certidão de Id n.º 10258373), nos exatos 

termos dispostos na liminar deferida. Ademais, não há que se falar em 

nulidade por não observância da metodologia disposta na inicial e/ou não 

realização dos testes após 48h da coleta do material, visto que tal 

metodologia e prazo não constou da decisão liminar. Quanto à 

impugnação, no que diz respeito aos quesitos apresentados pela autora, 

neste ponto específico, os requeridos deixaram de indicar quais quesitos 

estariam em desacordo com a perícia a ser realizada, de forma que, deixo 

de analisá-la. Posto isto, rejeito a manifestação de nulidade formulada 

pelos requeridos. Dando prosseguimento ao feito e, tendo em vista a 

impugnação dos honorários periciais formulada pela parte autora (Id n.º 

10219561 e 10553876), bem como a impossibilidade de redução dos 

valores, conforme exposto pelo expert (Id n.º 10438471), para o não 

perecimento do material coletado necessário que se faça a realização da 

perícia o quanto antes, assim, em consonância com o princípio da 

celeridade processual, determino a intimação das seguintes empresas: 

IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. 

Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

fone: (65) 3052-7636, email: contato@ibecbrasil.com.br; Real Brasil 

Consultoria - Divisão Ambiental e Agronômica no endereço Av. Rubens de 

Mendonça, 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, fone: 

(65) 3052-7636, email: contato@realbrasil.com.br; Para que indiquem a 

possibilidade e profissionais técnicos competentes para a realização de 

perícia nos autos, sendo que em caso de resposta positiva, deverão 

apresentar suas propostas de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ressaltando que a autora arcará com o pagamento da perícia. Com a 

juntada das respectivas propostas de honorários, intimem-se as partes 

(Prazo: 05 cinco dias), após, conclusos. Consigne-se que a empresa que 

apresentar a menor proposta será nomeada para realização da perícia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000586-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CAVALCANTE (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (OPOSTO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos, etc. Se tempestivo recebo os embargos do devedor VANDERLEI 

CAVALCANTE, certifique-se a sua tempestividade. Proceda a associação 

dos presentes embargos ao processo executivo sob nº 1004886-48.2016. 

De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 739-A do CPC), salvo a requerimento do 

devedor e estando a execução garantida por penhora, além da 

comprovação de que o prosseguimento da execução poderá lhe causar 

grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 739-A, § 1° do CPC). No 

caso dos autos, pelos fatos e fundamentos exarados nos embargos, 

verifico a presença de relevante fundamento por parte dos embargantes 

para que o trâmite da execução seja suspensa, face a insurgência quanto 

ao percentual de multa contratual estipulado, no mais trata-se de contrato 

para pagamento futuro e, como não houve entrega do produto prometido, 

não houve, até a presente data, o desembolso de valores por parte do 

exequente. Por outro lado, o executado ofertou a penhora um imóvel sob 

matricula nº 56009 do RGI de Sorriso, que foi aceito pelo executado, para 

garantia da dívida nos autos a execução nº 1004886-48.2016. Assim, 

como os embargantes demonstraram a possibilidade de dano de difícil ou 

incerta reparação exigido no § 1° do art. 739-A do CPC, e estando a 
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execução garantida, determino a suspensão do processo de execução 

(art. 739-A, § 2° do CPC). Intime-se o embargado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 740, “caput” do 

CPC). Intime-se e Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro 

2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004415-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004415-32.2016.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A REQUERIDO: MARCOS FERMINO DE SOUZA 

VISTO. Recebo a emenda a inicial, comprovando a constituição em mora 

do requerido (petição de ID n.º 9162953 e documento ID n.º 9162954). 

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 ID n° 9162954, 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. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001979-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001979-66.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: FIGUEIRO & 

MARCHETTO LTDA - ME VISTO. Recebo a emenda inicial. Primeiramente, 

verifica-se que a guia comprobatória das custas iniciais acostado sob o ID 

n.º 8346739 não condiz com o valor da causa deste processo, nem 

remete-se a esta vara, devendo ser desentranhadas dos autos. Portanto, 

diante do equivoco, proceda à senhora gestora com o desentranhamento 

do documento de ID n.º 8346739, e a intimação o requerente para 

proceder com a juntada das guias e respectivos comprovantes ao 

processo. No mais, expeça-se mandado monitório, citando-se a parte 

requerida para que efetue o pagamento da dívida principal, bem dos 

honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o 

artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no referido 

mandado que, no prazo supra, poderá a requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). 

Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte 

requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701). 

CONDICIONO o cumprimento da presente decisão, a juntada do 

comprovante de recolhimento das custas processuais referentes ao 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003969-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COPETTI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003969-92.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE REQUERIDO: 

AUTO POSTO COPETTI LTDA VISTO. Recebo a emenda inicial, e defiro à 

gratuidade da justiça a parte autora. No mais, expeça-se mandado 

monitório, citando-se a parte requerida para que efetue o pagamento da 

dívida principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por 

cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a parte requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do 

artigo 701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLE GRAZIELA SONTAG (EXECUTADO)

MARCIO SONTAG (EXECUTADO)

MATO GROSSO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005059-38.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TITULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MATO GROSSO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCIO SONTAG EXECUTADO: KAROLE GRAZIELA 

SONTAG VISTO. Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo 
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de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido 

de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (redação dada 

pela Lei 11.382/2006). 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 dos executados (art. 829, § 1º do CPC). 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos 

serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso 

(art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Defiro o 

pedido de expedição certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do 

CPC. Conforme solicitado em inicial, todas as intimações e publicações 

dirigidas ao banco exequente, devem ser realizadas em nome dos 

advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, OAB/MT n.º 17.980 – A e 

Fabiula Müller Koenig, OAB/MT n.º 22.165 – A, sob pena de nulidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004548-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO ANTONIO ROSSETTO (EXECUTADO)

SANDRO CLAUDIR ROSSETTO (EXECUTADO)

EMA LENIR MINUZZO ROSSETTO (EXECUTADO)

MAICON ALEXANDRE ROSSETTO (EXECUTADO)

PATRICIA FELISARDA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004548-40.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA EXEQUENTE: FIAGRIL LTDA EXECUTADO: SANDRO 

CLAUDIR ROSSETTO EXECUTADO: PATRICIA FELISARDA MARTINS 

EXECUTADO: ALCINDO ANTONIO ROSSETTO EXECUTADO: EMA LENIR 

MINUZZO ROSSETTO EXECUTADO: MAICON ALEXANDRE ROSSETTO 

VISTO. Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de 

juros e correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (redação dada pela Lei 

11.382/2006). 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 dos executados (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos serão oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Autorizo a realização de diligências 

nos termos do art. 212, § 2º do CPC. Defiro o pedido de inclusão dos 

nomes dos executados, nos cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao 

SERASA EXPERIAN, CADIN e SPC (art. 782, §3º do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005080-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE DAVID (EXECUTADO)

MARLENE MONTAGNER DE DAVID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005080-14.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXEQUENTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. 

EXECUTADO: PAULO ROBERTO DE DAVID EXECUTADA: MARLENE 

MONTAGNER DE DAVID VISTO. Citem-se os executados para pagarem o 

débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006). 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 dos executados (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). 

Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Autorizo a realização de diligências nos termos do art. 212, § 2º 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005147-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA PRIGOLI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DALL AGNOL OAB - MT18374/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMENIO SCHMIDT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSANE SALETE SCHMIDT ZILIO (HERDEIRO)

SIDNEI LUIS SCHMIDT (HERDEIRO)

NEY SILDEGARDIO BELGAIR SCHMIDT (HERDEIRO)

JOSENE MARIA SCHMIDT (HERDEIRO)

JOSETE DE FATIMA SCHMIDT ZAKSZESKI (HERDEIRO)

ROSALVO SILVANO SCHMIDT (HERDEIRO)

JOVILDE TEREZINHA SCHMIDT (HERDEIRO)

BRUNA LOUIZE SCHMIDT (HERDEIRO)

THAYS REGINA SCHMIDT (HERDEIRO)

ROSANE APARECIDA SCHMIDT (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS Nº 1005147-76.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO VISTOS. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Recebo o presente inventário sob a forma de arrolamento sumário 

e nomeio inventariante THAIS REGINA SCHMIDT DALL´AGNOL, filha do 

falecido, mediante compromisso a ser prestado em 05 (cinco) dias. Foram 

relacionados em inicial o nome da cônjuge e dos herdeiros necessários, 

juntando-se os respectivos documentos: procurações, documentos 

pessoais, Certidão de óbito, Certidão de Casamento, Compromisso 

particular de compra e venda do imóvel urbano, Alvará de Licença de 

Construção e Certidão de valor venal de imóvel, conforme se verifica nos 

documentos de ID’s n.º 11155567, 11155575, 11155583, 11155598, 

11155609, 11155623, 11155621, 11155649, 11155663, 11155676, 

11155665 e 11155684. Assim, apresente a inventariante às primeiras 

declarações, aportando o plano de partilha amigável do único bem do de 

cujus (ID n.º 11155663 e 11155676), nos termos da regra ínsita do art. 

660, inciso II e III do Código de Processo Civil. Junte-se, no prazo de 20 

(vinte) dias o comprovante de recolhimento do imposto sobre transmissão 
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causa mortis, ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, 

declaração esta emitida pela agência fazendária. Junte-se ainda, no 

mesmo prazo acima, a Matrícula atualizada do imóvel mencionado em inicial 

(ID n.º 11155684), já que alegam ser o único bem do de cujus. Oficie-se 

ainda à Caixa Econômica Federal solicitando que informe se o falecido 

deixou saldos de PIS e/ou FGTS a receber, no mesmo prazo supra. Após, 

ultimadas as providências acima, apresentar as certidões negativas de 

débitos tributários devidamente atualizadas: Municipal, Estadual e Federal. 

Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002826-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIGONI TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002826-68.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

COBRANÇA REQUERENTE: RENATO RIGONI TRANSPORTES - ME 

REQUERIDA: IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI VISTO. Recebo a 

emenda a inicial de ID’s n.º 9579383 – p. 01/02; e documentos de ID n.º 

9579393 e n.º 9579420. Após, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 03 de maio de 2018, às 09h30min. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema 

PJE. Cite-se a requerida para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação a ré poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003163-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES MEL PAULINO PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N° 1003163-57.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA VISTOS. Recebo a emenda a inicial, e preenchidos os 

requisitos legais, recebo a liquidação de sentença pelo procedimento 

comum. Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos registros de 

distribuição do processo, retificando a natureza da demanda, visto que, 

trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 

509, II do CPC). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Indefiro o 

pedido de tutela antecipada formulada pela parte autora, visando o 

bloqueio dos valores investidos, vez que, não há nos autos comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de 

um processo genérico oriundo de uma Ação Civil Pública em trâmite desde 

2013, entendo, portanto ausentes os requisitos autorizadores da medida 

de urgência. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo 

prazo da defesa, deverão os requeridos apresentarem todos os 

documentos existentes em seu cadastro relacionados à parte autora. Por 

fim, destaco que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, esta poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003690-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

D E C I S Ã O Inicialmente ordeno: Que seja certificado a tempestividade 

dos presente embargos. Proceda em seguida a associação ao processo 

executivo fiscal de nº 1004662-13.2016.8.11.0045. Considerando que foi 

ofertado no processo executivo a penhora, um seguro garantia, no valor 

da execução, assim suprido está os termos do art. 16, § 1º, inciso III, § 1º, 

da Lei de Execução Fiscal. Nesse diapasão, transcrevo predito artigo, in 

verbis: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; 

III - da intimação da penhora”. “§ 1º - Não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução.” RECEBO os presentes 

embargos à execução fiscal. DEFIRO o pedido suspensão da execução 

fiscal número 1004662-13.2016.8.11.0045, devendo ser certificada a 

suspensão no referido processo. Intime-se o embargado para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 

da lei 6.830/80. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004509-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PICOLO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004509-43.2017.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA 

VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifica-se em ID n.º 10813480, que 

o exequente solicitou ao juízo deprecante o arquivamento e baixa da 

execução pelo pagamento da dívida. Posto isto, determino a imediata 

devolução da presente carta à comarca de origem fazendo grafar as 

nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 

2016. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001754-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARA POLESSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001754-46.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 
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REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

MT REQUERIDO: EDINARA POLESSO VISTO. Recebo a inicial. Em 

despacho de ID n.º 8104303, autos foram remetidos ao CEJUSC, para o 1º 

Mutirão de Conciliação SICREDI, porém a requerida não compareceu. 

Assim, expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para 

que efetue o pagamento da dívida principal, bem dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701, do 

Novo Código de Processo Civil. Consigne no referido mandado que, no 

prazo supra, poderá a requerida oferecer embargos monitórios, que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que 

caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em pleno direito o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex. 

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA ADRIENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N. 1001560-80.2016.8.11.0045 VISTOS. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interpostos pelo INSS (Id. nº 10668026) contra a 

decisão proferida sob o Id nº 10614737. Alega o embargante a existência 

de contradição no r. decisum, eis que em um momento defere o beneficio e 

em outro o indefere. Pois bem, compulsando a decisão retro mencionada 

verifica-se que assiste razão o INSS, já que equivocadamente constou a 

referida contradição senão vejamos; "Pois bem. Considerando a ausência 

de data estimada para o restabelecimento da capacidade laborativa da 

parte requerente no laudo pericial, indefiro o pedido de restabelecimento 

do benefício, pelo prazo pleiteado pela parte autora (ID n° 10360355). Por 

outro lado, uma vez que fora concedida a liminar para restabelecimento do 

benefício pleiteado (ID n° 1632038), e tendo em vista o laudo pericial 

acostado aos autos, constando a incapacidade total e temporária da 

autora, imperioso se faz o restabelecimento imediato do benefício de 

auxílio doença à parte requerente, e assim o faço pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, sem prejuízo à convocação para avaliação das 

condições da concessão/manutenção do auxílio, conforme estabelecem 

os artigos 60, § 10 e 101, da Lei 8.213/91." Assim, acolho os presentes 

embargos de declaração, para sanar a contradição, retificando a decisão 

anterior, onde passa a constar validamente, nos seguintes termos: "Pois 

bem. Considerando o laudo pericial acostado aos autos, onde comprova a 

incapacidade total e temporária da autora, DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO, pelo 

prazo de mais 180 (cento e oitenta) dias." Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002372-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELETE ZOZ SEVIGNANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002372-88.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: SELETE ZOZ SEVIGNANI REQUERIDO: SILVESTRE 

CARVALHO FRANCO NETTO VISTO. Recebo a emenda inicial, e defiro à 

gratuidade da justiça a parte autora. Expeça-se mandado monitório, 

citando-se a parte requerida para que efetue o pagamento da dívida 

principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do 

valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que 

recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no 

referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida oferecer 

embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 

702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a parte requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do 

artigo 701). Quanto ao pedido de acautelatório apresentado, vejo que 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato. No caso 

posto, considerando que os veículos CAMINHONETE L200 TRITON 3.2, 

Placa NPN 6004, RENAVAM nº 00339919698, Ano/Modelo 2011/2012, e 

CAMINHONETE S10 ADVANTAGE, Placa NJA 0990, RENAVAM nº 

00936970456, Ano/Modelo 2007/2008, encontram-se gravados de 

alienação fiduciária ID n.º 8342005 e n.º 8342010, não se torna possível a 

constrição, visto que tais bens não são de propriedade do requerido e sim 

do banco (credor fiduciário). Porém, nada impede o exequente de buscar 

resguardar a satisfação do seu crédito nos direitos que se conferem ao 

devedor/fiduciante, ora requerido, posto que, segundo o art. 789 do CPC, 

não são apenas os bens que podem ser objeto de restrição, mas também 

os direitos do devedor, presentes e futuros, que respondem pela futura 

execução. Posto isto, defiro parcialmente o pedido liminar, para tanto 

determino o seguinte: a) Oficie-se o Banco UNICRED MATO GROSSO, 

informando sobre o arresto, dos créditos que o devedor fiduciante possui 

sobre o veículo CAMINHONETE L200 TRITON 3.2, Placa NPN 6004, 

RENAVAM nº 00339919698, Ano/Modelo 2011/2012, em nome de 

SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETO, CPF n.º 826.636.961-53, 

devendo resguardá-los, até ulterior decisão deste r. Juízo. b) Oficie-se ao 

Banco ITAUCARD S.A, informando sobre o arresto, dos créditos que o 

devedor fiduciante possui sobre o veículo, CAMINHONETE S10 

ADVANTAGE, Placa NJA 0990, RENAVAM nº 00936970456, Ano/Modelo 

2007/2008, em nome de SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETO, CPF n.º 

826.636.961-53, devendo resguardá-los, até ulterior decisão deste r. 

Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005167-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO BALISTIERI (EXECUTADO)

MARLENE TEREZINHA STOLARSKI BALISTIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005167-67.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXEQUENTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. 

EXECUTADO: NELSO BALISTIERI EXECUTADA: MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI VISTO. Citem-se os executados para pagarem o 

débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006). 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 dos executados (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 
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menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). 

Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Autorizo a realização de diligências nos termos do art. 212, §§ 1° 

e 2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005155-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005155-53.2017.8.11.0045 BUSCA E 

APREENSÃO REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: FERNANDO SANCHES 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 o requerente cumprido este requisito, 

conforme se vê da notificação extrajudicial emanada nos autos (doc. de ID 

n° 11163626 – p. 01/03). 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 de um dos representantes legais da parte autora, conforme 

indicado na inicial, devendo este 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 a 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 previstos no art. 212 do CPC. Defiro o pedido de expedição 

certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC. No mais, 

CONDICIONO o cumprimento da presente decisão ao recolhimento do valor 

das custas judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos comprovante de 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001360-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO OLIVEIRA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001360-39.2017.8.11.0045 EXECUÇÃO 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO CRISTIANO OLIVEIRA 

MATOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as 

partes acima qualificadas. As partes entabularam acordo, conforme o 

Termo de Sessão de Conciliação – 1º Mutirão Extrajudicial – Sicredi Lucas 

do Rio Verde/MT, acostado em ID n.º 9481856 dos autos. Após juntaram 

nova petição de acordo em ID n.º 9879749, revogando os termos do 

acordado em sessão de conciliação. Pois bem, apura-se que o acordo de 

ID n.º 9879749, fora devidamente assinado pelo advogado da parte 

exequente (Procuração em ID n.º 6142199 – p.1) e pelo executado, além 

de restar apurada a ausência de cláusula exorbitante ou ilegal, que venha 

apresentar algum óbice na homologação da referida transação civil, visto 

que em consonância com os ditames legais, esta se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. SUSPENSO o trâmite processual até a juntada de 

quitação do débito nos autos, que deverá ser no prazo de 15 (quinze) dias 

após pagamento da última parcela. Sem custas remanescentes, visto que 

ja foram recolhidas. As parte renunciaram ao prazo recursal, de tal forma 

certifique-se a Sra. Gestora o trânsito em julgado e após a integral 

quitação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004872-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DAL VESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA AUTOS N.º 1004872-64.2016.8.11.0045 AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REQUERENTE: MOACIR DAL 

VESCO REQUERIDO: SÉRGIO NARCISO GUNTZEL VISTOS, ETC. Trata-se 

de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tendo as partes 

acima identificadas. Diante da decisão de Id n.º 4706567 recebo os 

presentes autos para discussão. Pois bem. De início, cumpre ressaltar a 

implantação do PJE nesta Comarca, através da Portaria da Presidência n.º 

127/2016, a qual dispõe que todos os feitos cíveis, salvo raras exceções, 

deverão tramitar de forma eletrônica. A portaria que institui o referido 

sistema orienta ainda, que os processos protocolados até às 12:00h do 

dia 25/04/2016, deverão obrigatoriamente tramitar de maneira física até o 

arquivamento, incluindo seus apensos e incidentes. Em atenção ao 

presente feito, verifica-se que este foi remetido a esta Vara Cível em 

razão do reconhecimento da conexão com os autos n.º 

350-11.2016.811.0045, código: 119629 (decisão de Id n.º 470656), o qual 

aqui tramita sob a forma física, fato que impede o apensamento deste feito 

que aqui tramita pela forma eletrônica. Assim, deverá o autor protocolar 

esta ação pela tradicional forma física, para que assim possa ser 

apensado ao processo código: 119629, frente a alegada conexão com 

este feito. Posto isto, diante da necessidade de apensamento do presente 

feito aos autos que tramitam fisicamente nesta vara, e pela ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, tendo em vista que no presente feito não houve qualquer atividade 

jurisdicional relevante, assim, exigir o pagamento de tais custas não seria 

razoável. Ademais, existe pedido de gratuidade da justiça formulado pela 

requerente, que sequer fora analisado, tendo em vista que a ausência de 

recebimento da inicial. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003178-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA OAB - MT0017342A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE DALL ACQUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003178-60.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: IONE DALL ACQUA VISTOS, ETC. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes acima 

identificadas. Em petição de Id n.º 9588090, o exequente pugnou pela 

extinção do feito, diante da quitação dos débitos fiscais. Assim, tendo em 

vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Custas pela executada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P. R. I. C. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro 

de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002281-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PAULO LORENZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002281-32.2016.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA INCERTA, RETRATADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

EXEQUENTE: FIAGRIL LTDA. EXECUTADO: VILSON PAULO LORENZI 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA, 

RETRATADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA tendo as partes acima 

identificadas. As partes entabularam acordo, incluindo o presente feito, 

conforme se verifica do documento de ID n° 9823579, requerendo a sua 

homologação e suspensão até o cumprimento integral da avença. 

Apura-se ainda, que restou firmado acordo em relação aos honorários de 

sucumbência dos advogados da parte exequente, conforme a minuta de 

acordo anexa ao ID n° 9823591. Pois bem, apura-se que o acordo fora 

assinado pelas partes, com reconhecimento de firma do executado e 

fiador, por meio de seus respectivos representantes legais da parte 

exequente, bem como por seus respectivos advogados, os quais 

possuem poderes para transigir, conforme procurações de ID n° 2444633 

e 9823589, de forma que a homologação de rigor se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos os 

acordos havidos entre as partes (ID n° 9823579 e 9823591) nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. No mais, visando o integral 

cumprimento do acordo havido entre as partes, determino: I – Lavre-se o 

termo de penhora do imóvel registrado na matrícula n° 26.282 do CRI de 

Sorriso/MT; II – Intime-se a parte executada, para que compareça perante 

a esse Juízo, para assinatura do Termo de Penhora, nos termos do acordo 

homologado. Prazo: 15 (quinze) dias; III – Expeça-se a certidão necessária 

para o registro da penhora junto ao CRI de Sorriso/MT, intimando a parte 

exequente para que tome as providências necessárias quanto ao 

pagamento dos emolumentos de registro da penhora (ID n° 9823579 – p. 

03 - item 1.4); IV – Oficie-se o Cartório do CRI de Sorriso/MT, para que 

proceda com a baixa das averbações premonitórias registradas nas 

matrículas apresentadas no documento de ID n° 9823603 – p. 03/09. 

Cumpridas as determinações acima, desde já, SUSPENDO o trâmite 

processual até a data aprazada para o cumprimento integral do pactuado, 

qual seja, 15.03.2024, nos termos estabelecidos. Sem custas, tendo em 

vista o pagamento das custas iniciais pela parte exequente (ID n° 

2444641). As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se 

a escrivania o trânsito em julgado, após, cumpridas as ordens supra, 

aguardo os autos em cartório pelo período indicado (15.03.2024). P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 052/2017. O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MERITÍSSIMO 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO LEGAL DESTA COMARCA DE ÁGUA 

BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...     Considerando o disposto na 

Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 05.8.2008, que normatiza o 

pagamento das substituições de servidores durante o afastamento dos 

titulares dos cargos;Considerando que a servidora Eliane Ruff Rebelatto, 

matrícula 7007 , designado para exercer a função Gestora Geral da 

Comarca de Água Boa, estará de férias no período de 08/01 a 

27/01/2018;RESOLVE: DESIGNAR a servidora CELMA LUCIA PAIVA 

BATISTA GUIMARÃES, matrícula 7008, Técnica Judiciário para exercer a 

função de Gestora Geral Substituta do Foro desta Comarca de Água Boa, 

no período de 08/01 a 27/01/2018, na ausência da titular.Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   Água Boa, 18 de dezembro 

de 2017. Pedro Davi Benetti   Juiz de Direito Diretor do Foro    table

 PORTARIA Nº. 052/2017.

 O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO LEGAL DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, 

ETC...

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Eliane Ruff Rebelatto, matrícula 7007 , 

designado para exercer a função Gestora Geral da Comarca de Água 

Boa, estará de férias no período de 08/01 a 27/01/2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CELMA LUCIA PAIVA BATISTA GUIMARÃES, 

matrícula 7008, Técnica Judiciário para exercer a função de Gestora Geral 

Substituta do Foro desta Comarca de Água Boa, no período de 08/01 a 

27/01/2018, na ausência da titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 053/2017.

 O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, 

ETC...

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Eleonora Bissolotti, matrícula 4076 , 

designado para exercer a função Gestor Judiciário do Juizado Especial, 

estará de férias no período de 08/01 a 27/01/2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, matrícula 

funcional nº 24550, Analista Judiciário – PTJ,

 para exercer a função de Gestor Judiciário, no período de 08/01 a 

27/01/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito - Diretor do Foro
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P O R T A R I A N.º 049/2017   O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, 

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA, 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...   Considerando o que 

dispõe o Artigo 231 do COJE e do Provimento 28/2014;   Considerando o 

Provimento 17/2017- CM que trata do recesso forense no período de 

20/12/2017 a 06/01/2018;     Considerando a Portaria n.º 709/2017-PRES, 

que estabelece o horário de 13h00min as 18h00min para o período do 

recesso forense;   Considerando a Portaria 662/2017- PRES que 

estabelece a escala de Plantão dos Juízes da Primeira Instância durante o 

recesso forense;       R E S O L V E:Art. 1°- DETERMINAR que as 

serventias trabalhem em sistema de plantão no recesso forense conforme 

o Provimento 28/2014-CM.Art. 2º - Fixar o horário de funcionamento, que 

será das 13h às 18h.     Art. 2º - CONVOCAR os Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiças, que integrarão a escala de plantão judicial no recesso 

forense (20/12/2017 a 08/01/2018), ficando vinculados ao magistrado, 

conforme disposto na Portara n. 662/2017-PRES.Parágrafo único: Os 

Servidores plantonistas ficarão de plantão no recinto do Fórum aos 

sábados, domingos e feriados das 13:00 às 17:00 horas e nos demais 

dias das 13 às 18:00 horas.Art. 3º - Em consonância com a Portaria 

671/2016/PRES, e com a ESCALA DE PLANTÃO dos Gestores Judiciários 

e Oficiais de Justiça , que se revezarão, fica assim estabelecido:     

RECESSO FORENSE – 20 DE DEZEMBRO de 2017 à 08 DE JANEIRO DE 

2018.DIAS: 19/12 - INÍCIO ÀS 15h00 ÀS 19h00 DO dia 30/12/2017.     JUIZ 

DE DIREITODr. Pedro Davi Benetti.3ª Vara Criminal - Telefone: 66-9 

9931-1321.ASSESSORArthur de Freitas Rocha Lima – do dia 19/12 a 

23/12/2017.GESTOR JUDICIÁRIOOdilo Genovai – Telefone: 66-9 9959-5881 

- até às 12h00 do dia 30/12/2017.OFICIAL DE JUSTIÇAClacir Salete Diesel 

– Telefone: 66-9 9906-1031 – até às 12h00 do dia 25/12/2017.     Silvia 

Helais de Azevedo: Telefone: 66-9 9221-8030 - até às 12h00 do dia 

1º/01/2018.DIAS: 30/12/2017 DAS 19h00 ÀS 12h00 DO DIA 08/01/2018.     

JUÍZA DE DIREITODr. Alexandre Meinberg Ceroy.   1ª Vara Criminal - 

Telefone: 66-9 9605-9655.ASSESSORADiane Mara da Silva - Telefone: 

66-9 9605-9655.GESTORA JUDICIÁRIAEleonora Bissolotti - Telefone: 66- 9 

9959-5881.OFICIAL DE JUSTIÇASilvia Helais de Azevedo: Telefone: 66-9 

9221-8030 - até às 12h00 do dia 1º/01/2018.Fernando Moraes Carvalho - 

Telefone: 66-9 9219-8236 - até às 12h00 do dia 08/01/2018.     

Publique-se. Remeta-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça, 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Secção da 

OAB/MT, à Defensoria Pública, dando-se ciência desta, ainda, aos 

senhores serventuários, afixando-se no mural do Fórum.   Água Boa, 06 

de dezembro de 2017.     Pedro Davi Benetti   Juiz de Direito - Diretor do 

Foro        table

 P O R T A R I A N.º 049/2017

 O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA, ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 Considerando o que dispõe o Artigo 231 do COJE e do Provimento 

28/2014;

 Considerando o Provimento 17/2017- CM que trata do recesso forense no 

período de 20/12/2017 a 06/01/2018;

 Considerando a Portaria n.º 709/2017-PRES, que estabelece o horário de 

13h00min as 18h00min para o período do recesso forense;

 Considerando a Portaria 662/2017- PRES que estabelece a escala de 

Plantão dos Juízes da Primeira Instância durante o recesso forense;

 R E S O L V E:

Art. 1°- DETERMINAR que as serventias trabalhem em sistema de plantão 

no recesso forense conforme o Provimento 28/2014-CM.

Art. 2º - Fixar o horário de funcionamento, que será das 13h às 18h.

 Art. 2º - CONVOCAR os Gestores Judiciários e Oficiais de Justiças, que 

integrarão a escala de plantão judicial no recesso forense (20/12/2017 a 

08/01/2018), ficando vinculados ao magistrado, conforme disposto na 

Portara n. 662/2017-PRES.

Parágrafo único: Os Servidores plantonistas ficarão de plantão no recinto 

do Fórum aos sábados, domingos e feriados das 13:00 às 17:00 horas e 

nos demais dias das 13 às 18:00 horas.

Art. 3º - Em consonância com a Portaria 671/2016/PRES, e com a ESCALA 

DE PLANTÃO dos Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça , que se 

revezarão, fica assim estabelecido:

 RECESSO FORENSE – 20 DE DEZEMBRO de 2017 à 08 DE JANEIRO DE 

2018.

DIAS: 19/12 - INÍCIO ÀS 15h00 ÀS 19h00 DO dia 30/12/2017.

 JUIZ DE DIREITO

Dr. Pedro Davi Benetti.

3ª Vara Criminal - Telefone: 66-9 9931-1321.

ASSESSOR

Arthur de Freitas Rocha Lima – do dia 19/12 a 23/12/2017.

GESTOR JUDICIÁRIO

Odilo Genovai – Telefone: 66-9 9959-5881 - até às 12h00 do dia 

30/12/2017.

OFICIAL DE JUSTIÇA

Clacir Salete Diesel – Telefone: 66-9 9906-1031 – até às 12h00 do dia 

25/12/2017.

 Silvia Helais de Azevedo: Telefone: 66-9 9221-8030 - até às 12h00 do dia 

1º/01/2018.

DIAS: 30/12/2017 DAS 19h00 ÀS 12h00 DO DIA 08/01/2018.

 JUÍZA DE DIREITO

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy.

 1ª Vara Criminal - Telefone: 66-9 9605-9655.

ASSESSORA

Diane Mara da Silva - Telefone: 66-9 9605-9655.

GESTORA JUDICIÁRIA

Eleonora Bissolotti - Telefone: 66- 9 9959-5881.

OFICIAL DE JUSTIÇA

Silvia Helais de Azevedo: Telefone: 66-9 9221-8030 - até às 12h00 do dia 

1º/01/2018.

Fernando Moraes Carvalho - Telefone: 66-9 9219-8236 - até às 12h00 do 

dia 08/01/2018.

 Publique-se. Remeta-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça, 

Presidência do Tribunal de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Secção da 

OAB/MT, à Defensoria Pública, dando-se ciência desta, ainda, aos 

senhores serventuários, afixando-se no mural do Fórum.

 Água Boa, 06 de dezembro de 2017.

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22154 Nr: 1488-66.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lucas de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 
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procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93773 Nr: 2980-83.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Gonçalves de Menezes Silva

 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: Procurador do INSS - OAB:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 1533-70.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Otoni Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31205 Nr: 204-52.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olício João da Silva

 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: Procurador Federal - OAB:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 
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adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93651 Nr: 2887-23.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Morais Siqueira

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20716 Nr: 95-09.2008.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camargo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 
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de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 753-62.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerivaldo Santos Lima, Afra Lima da Cruz, Mateus Lima 

da Cruz, Romeu Lima da Cruz

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90321 Nr: 260-46.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira Gonçalves

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93452 Nr: 2725-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Floss

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 
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para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93771 Nr: 2978-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simião Ribeiro da Silva

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106495 Nr: 557-82.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eufrazio de Morais

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92570 Nr: 2019-45.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Gehm, Jane Andrade Miranda Gehm, Vanessa 

Larissa Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walace Honorato Pinto Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 
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OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIA FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO-DCA

ANEXO I

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA CUSTAS JUDICIARIAS – CDCJ

Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Credor: Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS

CNPJ: 01.872.837/0001-93

Devedor: Walace Honorato Pinto Gabriel.

CNPJ/ CPF: 045.601.951-02.

Endereço: Rua Uirapuru, nº 139, Nova Veneza.

Cidade/Estado: Itumbiara - GO.

 CEP: 75.510-208.

DADOS DO PROCESSO

Comarca / Praça de pagamento/Vara: Água Boa – MT, Primeira Vara.

Número do Processo/Código: 2019-45.2014.811.0021 Cód.: 92570.

Valor das Custas Judiciais: R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos).

 Data do Termo de Conciliação/Sentença/Acordão: 14/03/2016 (fls. 74/76).

 Data do Trânsito em Julgado: 25/04/2016 (certidão de fls. 77).

Data de Vencimento: Contra Apresentação (decurso para pagamento 

certificado nos autos em 27/11/2017 – Certidão de fls. 82).

Água Boa - MT, 06 de dezenbro de 2017.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 3302-50.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Leite Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'amico da 

Silva - OAB:22687, Arnaldo de Souza - OAB:11283A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado ARNALDO DE 

SOUZA, OAB n.11283A - MT, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001994-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELCY SILVA GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001994-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

ELCY SILVA GALDINO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. 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, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 
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é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença
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Referência: autos n.º 1000646-54.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE DE 

SOUZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por JOSÉ DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria 

por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e que sempre 

realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 
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a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: 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, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição 

complemento de renda. Assim pode-se concluir pois, além de deter 

endereço na cidade de Água Boa (conforme CNIS juntado aos autos – ID 

9843173 – página 01), vê-se que no decorrer do período de carência o 

requerente atuara na condição de empregado doméstico, além de 

recentemente ter sido contratado pelo Município de Água Boa. Analisando 

o que consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se 

na condição de segurado especial, devendo eventual pedido 

previdenciário basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de 

seu labor como empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei 

quanto ao agricultor familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, 

parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente 

que perde a qualidade de segurado especial aquele que enquadrar-se em 

qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de 

Previdência Social e, no caso do requerente, verifica-se claramente que, 

no decorrer do período de carência e em prazos superiores ao que 

excetua o artigo 11, parágrafo 9º, inciso III da legislação em apreço, 

passou ele a caracterizar-se como segurado rural ordinário, nos termos 

do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na condição de empregado que presta 

serviço de natureza rural. Insta ainda consignar que a prova em relação 

ao pleito que se pretende deve ser irrefutável, mormente porque, como já 

discorrido, o benefício que se pretende é deferido sem que haja qualquer 

contraprestação do beneficiário à Previdência, em afronta à grande 

maioria dos princípios previdenciários. Justamente pela ausência de 

qualquer contribuição para o financiamento do sistema é que eventual 

concessão de aposentadoria rural por idade do trabalhador em regime de 
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economia familiar deve ser a exceção, devendo ser concedida quando 

lastreada em concretos elementos de prova, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, ausente a comprovação da condição de segurado 

especial, caso é de indeferimento do pleito. Dispositivo Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de comprovação da 

qualidade de segurado especial e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001015-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001015-48.2017.8.11.0021 AUTOR: GERALDO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação previdenciária proposta por GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que realizara tal atividade, postulando por sua 

averbação. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial. Dispensada a realização 

de audiência de conciliação, foram as questões preliminares sanadas, 

sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi 

colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente 

o requerente apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em 

audiência. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte 

autora requer aposentadoria por idade. Estando o feito apto para 

julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. O artigo 11, 

inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, expressamente dispõe 

que: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta 

serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, 

sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 

empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço não distinguiu o 

trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo regramento, os 

mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que ocorria em épocas 

anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A conclusão em 

questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que previu a 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado contribuinte 

individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, eis que o 

inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe foi dada 

pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte individual: a) a 

pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a 

qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) 

módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste 

artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam efetivamente 

serem considerados como segurados da Previdência Social, necessário é 

que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, conforme exige o 

artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de benefícios 

previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos nossos). A 

necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio da 

solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da sociedade 

o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição contida no 

artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da Previdência 

Social a universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição. O princípio em questão é corolário da correta opção 

do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso XI, que impôs ao 

Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas com o custeio 

previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. Portanto, vê-se 

que o custeio da Previdência Social é necessário para a própria 

sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios pode 

manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As contribuições 

em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a sociedade, são 

ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de futuro benefício, 

sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela natureza do instituto 

previdenciário, que tem como sua principal base – e também como 

princípio aplicável à Previdência Social - o regime de capitalização, é que 

necessário se faz a existência da contribuição com montante proporcional 

ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, a própria lei 8.213/91 

trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual fora nomeado de 

segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido diploma, com a 

redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho de 2008, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 314 de 700



pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: 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, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado. Ademais, todo o labor referido encontra-se averbado no CNIS 

do requerente, sendo que a negativa de sua aposentadoria dera-se em 

razão de não ser considerado ele segurado especial. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001019-85.2017.8.11.0021 AUTOR: MARIA GENESI 

DE SOUSA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por MARIA GENESI DE SOUZA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito apto para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. O artigo 11, inciso VII da lei n.º 

8.213, de 24 de Julho de 1991, expressamente dispõe que: Art. 11. São 
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segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza 

urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

Nota-se que o dispositivo em apreço não distinguiu o trabalhador urbano 

do rural, dando à ambos o mesmo regramento, os mesmos direitos e 

obrigações, diferentemente do que ocorria em épocas anteriores à 

promulgação da Constituição de 1.988. A conclusão em questão pode 

também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que previu a uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O 

trabalhador rural, como segurado contribuinte individual, ainda teve mais 

especificidade em seu tratamento, eis que o inciso V do regramento legal 

em apreço, com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 9.876/99, 

especificou que: V - como contribuinte individual: a) a pessoa física, 

proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, 

em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) 

módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos 

fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste 

artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam efetivamente 

serem considerados como segurados da Previdência Social, necessário é 

que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, conforme exige o 

artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de benefícios 

previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos nossos). A 

necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio da 

solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da sociedade 

o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição contida no 

artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da Previdência 

Social a universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição. O princípio em questão é corolário da correta opção 

do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso XI, que impôs ao 

Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas com o custeio 

previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. Portanto, vê-se 

que o custeio da Previdência Social é necessário para a própria 

sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios pode 

manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As contribuições 

em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a sociedade, são 

ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de futuro benefício, 

sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela natureza do instituto 

previdenciário, que tem como sua principal base – e também como 

princípio aplicável à Previdência Social - o regime de capitalização, é que 

necessário se faz a existência da contribuição com montante proporcional 

ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, a própria lei 8.213/91 

trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual fora nomeado de 

segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido diploma, com a 

redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho de 2008, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: 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, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 
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sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que a 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

esposa de um empregado, eis que seu esposo laborou formalmente para a 

empresa TONHA & TONHA LTDA por mais de 10 (dez) anos no decorrer 

do período de carência. Analisando o que consta no processo, resta 

evidente que o requerente não insere-se na condição de segurado 

especial, devendo eventual pedido previdenciário basear-se no que fora 

efetivamente recolhido em razão de seu labor como empregado, e não 

com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim 

entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 

8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de segurado 

especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria de 

segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso do 

requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001523-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. 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. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 

de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001562-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 
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as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. 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. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 

de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001565-43.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. 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. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 

de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001996-77.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DIVINA GONSALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001996-77.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Tratam-se os presentes autos de comprovante de 

pagamento de custas para a distribuição de carta precatória. 

Aparentemente, houvera a distribuição de uma carta precatória nesta 

comarca e a parte, efetuando nova distribuição processual no sistema 

PJE, intenciona comprovar os custos de referida carta. Porém, 

inicialmente, insta salientar que, se já há carta precatória distribuída, cabe 

à parte peticionar diretamente nos autos então distribuídos, e não gerar 

uma nova distribuição somente para comprovar o recolhimento das 

custas. Ademais, as cartas precatórias nesta comarca, advindas de 

processos físicos, são distribuídas fisicamente, conforme dispõe a 

Portaria 669/2016-PRES, da Presidência do Tribunal de Justiça, não 

cabendo à parte interessada peticionar no sistema PJE se o procedimento 

cujo pedido cinge-se encontra-se tramitando fisicamente. Se não bastasse 

todas as referidas excrescências, o feito fora distribuído na 1º Vara desta 

Comarca, que sequer detém atribuições para o processamento de Cartas 

Precatórias. Diante do exposto, verificado o equívoco da parte na 

distribuição do presente feito, determino a sua extinção, sem resolução de 

mérito. Intime-se a requerente. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001972-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIER PEREIRA DE ABREU OAB - GO12829 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANILVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001972-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROBERTO APARECIDO PEREIRA Nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da 

lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores do deferimento 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001964-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WEST PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMESON ALVES DE SANT ANA JUNIOR OAB - PE36069 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREZ CORREIA DOURADO OAB - PE0035895A 

(ADVOGADO)

MICHEL ERICK CAMPELO PEREIRA OAB - PE38303 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILTON ALVES FROTA (EXECUTADO)

EDILTON ALVES FROTA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FABRICIO MENDONCA PEDROSO (EXECUTADO)

LEACI PEDREIRA XAVIER FROTA (EXECUTADO)

LUCIANA CARVALHO DA SILVA MENDONCA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001964-72.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: WEST 

PNEUS LTDA Da análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se 

que a autora não informou e juntou o pagamento das custas e despesas 

processuais. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil1 a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. Dessa forma, Intime-se a autora para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, consignando-se o prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Água 

Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 3751-95.2013.811.0021

 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: Silvenio Miguel Muller

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89710 Nr: 4026-44.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Scholze

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29729 Nr: 4172-27.2009.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Cora

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 319 de 700



firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 3237-50.2010.811.0021

 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: Rita Mendanha Gomes

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97694 Nr: 874-17.2015.811.0021

 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: Raimundo Nonato Gomes Sena

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 

adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107639 Nr: 1132-90.2016.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA: Adelaide Lurdes de Souza Bueno

 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:

 Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da parte autora 

postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes autos em 

conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, justificando 

para tal que a procuração anexada aos autos daria ao advogado poderes 

para receber.

 É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no 

âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais.

 No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção 

de algumas cautelas.

 Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das requisições de 

pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda Pública, os valores 

são depositados diretamente em conta bancária vinculada ao credor, lhe 

sendo possível o saque independentemente de maiores formalidades.

 Porém, na mesma situação, quando se trata de saque por terceiros 

(mandatários/procuradores), a legislação permite à Instituição Bancária a 
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adoção de expedientes garantidores da segurança na transação.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua titularidade.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027115 Nr: 7664-46.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Verde Insumos Agrícolas - Emerson Rodrigueiro & 

Cia. Ltda., Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia da Costa Ferreira - 

OAB:163.783/SP

 Apensar

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, apensei estes autos aos de nº101934 

de Ação Execução de Titutlo Extrajudicial proposta por Microbiol Industria e 

Comércio Ltda contra Emerson Rodrigueiro e Cia Ltda ME e Outros.

Água Boa - MT, 18 de dezembro de 2017.

Escrivã(o)
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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WALTER EDGAR GALLE (AUTOR)

NERICA IAPPE GALLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)
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MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000706-27.2017.8.11.0021 AUTOR: WALTER 

EDGAR GALLE, NERICA IAPPE GALLE Referência: Autos PJE n.º 

1000706-27.2017.8.11.0021 Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos 

aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação. 

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então 

determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que – conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal – não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. 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, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza da requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 
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tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. 

Ademais, importante ressaltar que o imóvel desapropriado pelo Município 

era um imóvel situado na zona urbana, com área de 4.843 m² (quatro mil 

oitocentos e quarenta e três metros quadrados), uma área de tamanho 

considerável, demonstrando assim a possibilidade da parte requerente em 

arcar com as custas e despesas processuais, mesmo sendo pessoa 

aposentada. Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente 

comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma condição 

financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de 

sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstre que a 

declaração acostada aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele 

ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 caput do 

Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência). Diante de todo o exposto, nego o 

pedido de assistência judiciária efetivado pela requerente. Intime-a para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento 

de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção 

da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 

102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ROSIRON WAYNE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001589-71.2017.8.11.0021 AUTOR: LUIS CARLOS 

PEREIRA BORGES Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. 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, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que 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. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Cumpra-se a decisão 

exarada no ID 10371834. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 18 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001485-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001485-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. 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. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 

de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001279-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001279-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, 

de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. 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. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 

de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000976-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA THAYNANN MARTINS DE SOUSA (REQUERIDO)

PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000976-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NEUZELI 

MARTINS DA SILVA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), o requerido reconheceu jurídica e formalmente o pedido da 

parte autora. O reconhecimento do pedido, da maneira como foi 

formalizada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “a” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento 

jurídico do pedido e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “a” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, eis que 

as partes são beneficiárias da justiça gratuita. 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 as partes. Após o 

trânsito em julgado, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação judicial. 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000947-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000947-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EDVALDO VALENCA DA SILVA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. 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. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 

de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001266-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONICA ROCHA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001266-66.2017.8.11.0021 AUTOR: MARIA 

MONICA ROCHA DA COSTA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), o requerido reconheceu jurídica e formalmente o pedido da 

parte autora. O reconhecimento do pedido, da maneira como foi 

formalizada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “a” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento 

jurídico do pedido e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “a” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado para registro. 

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 as partes. Após o trânsito em julgado, não sendo nada requerido 

no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO LAZARO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010009-77.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

ALEXSANDRO LAZARO ROCHA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Intime-se o 

executado, mediante carga dos autos para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código de Processo 

Civil), salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º, do diploma legal em apreço. Cumpra-se. Água Boa, 18 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO ALVARES (EXEQUENTE)

LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA (EXEQUENTE)

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR (EXEQUENTE)

LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES (EXEQUENTE)

LANUCCY ARAUJO ALVARES (EXEQUENTE)

DERCIO ALVARES JUNIOR (EXEQUENTE)

CARLOS ROGERIO ALVARES (EXEQUENTE)

SOLANGE GOMES ALVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

TARCISIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001935-22.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DERCIO 

ALVARES, LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, CARLOS ROGERIO 

ALVARES, SOLANGE GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES 

MARCONDES, DERCIO ALVARES JUNIOR, LANUCCY ARAUJO ALVARES, 

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 
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jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-88.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DALCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010254-88.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ZENI 

DALCIN Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, 

para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010296-16.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CAROLINE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010296-16.2011.8.11.0021 EXEQUENTE: JOANA 

CAROLINE DA SILVA Intime-se o exequente para manifestar-se acerca do 

pedido da executada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

desconstituição do bloqueio eletrônico. Cumpra-se. Água Boa, 18 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-67.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL THOMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KREWER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010333-67.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCOS 

DANIEL THOMA Considerando que a presente execução tem no polo 

passivo uma pessoa jurídica, a qual não faz parte do processo n.º 4975 

(95-19.2002.811.0021), em trâmite na 2º Vara desta comarca, torno sem 

efeito a penhora dantes realizada. Oficie ao juízo da 2º Vara, notificando-o 

da presente decisão. Intime-se o exequente para impulsionar o feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILEOMAR PEREIRA MONTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DE BUSCA E 

APREENSÃO COMARCA DE B.GARÇAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS PEDRAS E POLIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001028-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SOLARIS 

PEDRAS E POLIMENTOS LTDA - ME Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 325 de 700



diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010326-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MC AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DAIANY MEDEIROS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010326-75.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MC AUTO 

PECAS LTDA - EPP 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. Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de 

pesquisas junto ao RENAJUD, eis que o exequente não trouxe aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado – a parte 

limitou-se a requerer a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. In casu, verifica-se que 

a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações 

que integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação 

de bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste 

em perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de 

natureza puramente privada, de forma que a intervenção judicial na 

contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a 

solvência e condução das questões processuais. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado. Diante do exposto, autorizo 

a indisponibilidade e bloqueio de valores em nome do executado, 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, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010182-04.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. N. SPENTHOF - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010182-04.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: L. F. N. 

SPENTHOF - 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 
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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, 18 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-16.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010091-16.2013.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

ANTONIO TELES De rigor, a suspensão da presente ação. Com efeito, em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, consoante 

termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-54.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010222-54.2014.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON 

GOMES PESSOA De rigor, a suspensão da presente ação. Com efeito, em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, consoante 

termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010326-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MC AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DAIANY MEDEIROS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010326-75.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MC AUTO 

PECAS LTDA - EPP Determinada a realização da penhora online via 

sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, 

estando neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010182-04.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. N. SPENTHOF - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010182-04.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: L. F. N. 

SPENTHOF - ME Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, intime-se a 

parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Havendo 

manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010130-13.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO POLITOWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETTO COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010130-13.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: DANILO 

POLITOWSKI - ME Tratam-se os presentes autos de execução/processo 

em fase executiva onde sobreveio informações no sentido de que não 
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foram encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor. O 

artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é 

claro ao especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo 

bens penhoráveis de propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, 

eventualmente remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Pela própria 

dinâmica dos Juizados Especiais, há de ser indeferido o pedido de busca 

de bens pelos sistemas conveniados. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 

9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput do 

citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. 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, 18 de dezembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-21.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J S FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ROQUE MIGNONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010209-21.2015.8.11.0021 REQUERENTE: J S 

FERNANDES & CIA LTDA - ME Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Manifestando-se nos autos, a parte 

limitou-se a postular a mesma medida antes indeferida, não tendo cumprido 

com a determinação de emenda. Saliente-se que no presente caso não é 

necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça 

vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. 

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. 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, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010039-49.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTONI RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010039-49.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE OTONI RIBEIRO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que o promovente 

manifestou informando o recebimento da totalidade do débito pelo 

promovido, requerendo assim o arquivamento do feito. Assim sendo, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, na forma do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 26 de 

Outubro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. 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, 26 de outubro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1024629 Nr: 6003-32.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Couto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902B/MT

 Autos do Processo nº. 6003-32.2017.811.0021

Réu: Paulo Renato Couto Rodrigues

SENTENÇA

Trata-se de execução de pena em face do reeducando PAULO RENATO 

COUTO RODRIGUES, condenado à pena de 02 anos de reclusão em 

regime aberto, substituída por uma prestação de serviço e uma prestação 

pecuniária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aportou aos autos requerimento de substituição da prestação de serviços 

em perdimento de bens formulado em favor do reeducando. MPE 

manifestou-se favoravelmente ao pleito e pela comprovação do 

pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que foi deferido 

por este juízo.

 Apresentados os bens pela parte às 39/41, este juízo decretou o 

perdimento e destinou a Associação Pestalozzi local e determinou a 

comprovação do recolhimento do valor da transferência dos bens.

Em seguida o Ministério Público do Estado de Mato Grosso traz aos autos 

informação de que o reeducando cumpriu integralmente a pena imposta, 

sem qualquer conduta que reprovasse a extinção pena, requerendo que 

seja declarada a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê, há nos autos comprovação dando conta de que o 

reeducando cumprira integralmente a reprimenda imposta pelo Estado. 

Assim, outro caminho não resta a não ser declarar, por sentença, o 

cumprimento da pena.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e por consequência JULGO E 

DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

PAULO RENATO COUTO RODRIGUES pelo integral cumprimento, a teor do 

que dispõe o art. 66, II da Lei nº 7.210/84 – LEP.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações necessárias.

 Água Boa/MT, 15 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 119029 Nr: 1574-22.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Rodrigues de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902B/MT

 Autos do Processo de Código nº. 119029

Pedido de Progressão de Regime

Reeducando: JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Pedido de progressão de regime no cumprimento de pena a que foi 

condenado JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA qualificado nos autos, 

dizendo que faz jus à benesse, na medida em que já ultrapassou o 

patamar legal de mais de 1/6 dos crimes com condenação comum e 3/5 de 

crime hediondo reincidente, de modo que pretende passar do regime 

fechado para o semiaberto, preenchidos os requisitos legais.

 2. Foi levantado ainda pela escrivania o documento de fl. 108 consistente 

no cálculo de pena, o qual está de acordo com as remições 

consubstanciadas aos autos, bem como não há impugnação do referido 

cálculo, razão do qual HOMOLOGO o cálculo de fl. 108.

 3. A douta representante do Ministério Público às fls. 115 manifestou 

favorável a progressão de regime. A Diretora da Unidade Prisional 

informou a respeito do comportamento carcerário do reeducando, 

atestando “ótima conduta carcerária” (fl. 109).

4. É o singelo relatório.

 5. Decido.

6. O recuperando foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) 

meses e 11 (onze) dias em regime inicialmente fechado.

7. Da prospecção dos autos é perfeitamente possível extrair que o 

recuperando já se encontra preso há mais de 02 (dois) anos, 07 (sete) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias, a teor do cálculo de fl. 108. Tem, 

portanto mais de 1/6 da pena privativa de liberdade, encarcerado. O 

cálculo de pena mostra interstício em 14/12/2017.

8. Autorizada, pois, a promoção para regime mais brando, que é a regra, 

de acordo com as normas da Lei das Execuções Penais.

9. Isto posto, e considerando que presentes se encontram os requisitos 

do art. 112 da Lei de Execução Penal, PROMOVO o JOSIMAR RODRIGUES 

DE SOUZA, qualificado nos autos, de regime de cumprimento de pena, ou 

seja, CONCEDO-LHE a progressão de regime, de modo a ser promovido do 

regime fechado para o semiaberto.

10. Pelas razões expostas, promovo o recuperando JOSIMAR RODRIGUES 

DE SOUZA para o regime SEMIABERTO, mediante o seguinte 

compromisso: o detento poderá sair para trabalhar durante o dia, mas 

deverá voltar todas as noites para dormir em recolhimento domiciliar e 

permanecer nos domingos integralmente recolhido.

11. IMPONHO ainda as seguintes medidas diversas da prisão, ficando 

advertido que o descumprimento destas condições, a prática de novo 

delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá 

ocasionar a SUSPENSÃO do regime:

12. Com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao 

recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe 

substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a 

possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao 

condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, 

por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 

(cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos 

provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em 

trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

13. Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento 

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

14. Com essas considerações, e com a informação que o reeducando 

cumprirá sua pena nesta Cidade de Água Boa/MT, incluo-o no Programa 

de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, 

CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, 

inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações 

abaixo expostas:

I) utilização de sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica, a ser 

instalada imediatamente no acusado, que deverá tomar ciência e assinar o 

termo de uso da mesma, como condição para a progressão de regime;

II) recolher-se em seu domicílio/residência diariamente, das 20 horas às 05 

horas da manhã subsequente (horário de Brasília), exceto para trabalhar e 

estudar, recolhendo-se integralmente aos domingos, desde que não esteja 

trabalhando ou freqüentando curso, caso em que deverá ser comprovado 

o alegado neste Juízo, oportunidade em que serão fixados os horários de 

permissão para sua saída;

III) atender a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades à critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH;

 IV) informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, 

se detectar falhas no equipamento, bem como carregar a tornozeleira de 

forma correta e zelar por sua integridade de forma correta, todos os dias;

V) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica não comportar-se de forma a 

afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente 

atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações, 

causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

 15) Comparecer MENSALMENTE, até o décimo dia útil do mês, na 

Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa - Execução 

Penal, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do 

mês;

 16) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

17) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; A comprovação 

do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 3a 

Vara Criminal de Água Boa, sendo que, em todos os casos, nele deverá 

constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e 

saída do emprego.

18) E proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica.

19) E vedada a mudança de residência de Água Boa/MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

20) não freqüentar lugares onde ocorram festividades públicas, em 

qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de 

prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de 

bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias, 

“baladas” e afins;

21) não se ausentar desta Comarca de Água Boa/MT, exceto mediante 

autorização deste Juízo;

22) procurar, se não o tiver, imediatamente, no prazo de 24 horas a contar 

de sua colocação em liberdade, um trabalho/emprego, a fim de manter 

ocupação lícita ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo;

23) não se mudar de residência/domicílio sem prévia comunicação a este 

Juízo (Água Boa/MT);

24) obter autorização deste Juízo na hipótese de transferência/mudança 

para outra Comarca;

25) não portar armas de qualquer espécie nem brancas (faca, canivete, 

estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc);

26) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

27) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie 

(crime ou contravenção);

28) manter uma conduta social honesta e irrepreensível e um 

comportamento pessoal sério, educado, trabalhador, equilibrado, 

atencioso, prestativo, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 329 de 700



irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua 

conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no 

ambiente de trabalho e na sua vida pessoal, sobretudo sob o ponto de 

vista ético, cível e penal;

29) IMPONHO AINDA AO REEDUCANDO JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA 

A OBRIGATORIEDADE DE COMPARECER NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

NO CAPS DO MUNICÍPIO ONDE IRÁ RESIDIR PARA AGENDAR O 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO, DEVENDO FREQUENTAR TODOS OS 

DIAS E HORÁRIOS DESIGNADOS PELO(A) PSICÓLOGO(A).

30) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais a que 

for convocado, colaborando com a Justiça;

31) no ato do cumprimento do Alvará de Soltura, o acusado deverá ser 

advertido de forma clara e em voz alta dos termos da MEDIDAS 

CAUTELARES ora deferida, para que fique bem ciente de que, caso 

descumpra quaisquer das medidas cautelares ora impostas, acarretará 

em REGRESSÃO de regime, com retomo ao fechado, na forma da lei, 

esclarecendo-se que antes de ser colocado em liberdade, deverá prestar 

as seguintes informações: (1) seu nome completo, (2) nacionalidade, (3) 

naturalidade, (4) estado civil, (5) o número de seu CPF, (6) o número de 

seu RG, (7) sua data de nascimento, (8) o endereço de seus pais, (9) o 

endereço de sua residência; (10) o endereço do local para onde irá, após 

sua colocação em liberdade; (11) o endereço de seu local de trabalho; 

(12) seus telefones pessoais de contato, fixo e celular e, não havendo, de 

seus pais/parentes próximos/cônjuge/companheiro;

I - Fica advertido ao recuperando que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, dos cuidados que deverá 

adotar com o equipamento eletrônico, sob pena de, não o fazendo, incidir 

nas violações e sanções previstas no artigo 146-C, parágrafo único, e 

146-D. Fica desde já advertido que havendo violação do nível 2 (dois) e 3 

(três) FICA DESDE JÁ DECRETADO A SUA REGRESSÃO CAUTELAR 

DEVENDO A UNIDADE PRISIONAL PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DO 

RECUPERANDO E COMUNICAR IMEDIATAMENTE A ESTE JUÍZO, pois a 

violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento do monitorado.

II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando,, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III- Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá, o recuperando, 

instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com 

endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser 

autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 20 horas, 

podendo ser beneficiado com a remição da pena.

IV- Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto.

V - Do Funcionamento das Tornozeleiras

Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento.

32. Em razão do que prevê o art. 1553, caput, da CNGC, DEIXO de 

designar audiência admonitória, vejamos:

“Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese 

de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por 

parte do Ministério Público, será o réu colocado imediatamente no regime 

imposto na decisão, estando ele em regime mais rigoroso, podendo, para 

tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a 

expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser 

encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias.”

33. INTIME-SE desta decisão o recuperando e a defesa;

34. Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público, registrando-se que, 

tendo em vista sua prerrogativa legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá 

receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, 

através da entrega dos autos com vista;

35. OFICIE-SE o CAPS do Município onde residirá, para que acompanhe em 

tratamento o reeducando, designando data e horário para atendimento do 

mesmo, que junte mensalmente aos autos o atestado de frequência e 

laudo/relatório psicológico acerca da evolução do quadro psíquico e 

readaptação do convívio social.

 36. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em prol do recuperando 

JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, devendo ser imediatamente colocado 

em liberdade, para o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO exceto 

se por outro motivo deva permanecer preso, DEVENDO SAIR DO PRESÍDIO 

SOMENTE APÓS A COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

37. Na falta da tornozeleira na Unidade Prisional, ou no caso do 

reeducando informar irá residir em outra comarca, deverá ser posto em 

liberdade sem o equipamento de monitoração, DEVENDO CUMPRIR as 

demais condições acima impostas, o que deverá ser cientificado pelo(a) 

Oficial(a) de Justiça.

 38. Caso manifeste interesse em residir em outra comarca, desde já sem 

nova conclusão DECLINO a competência e REMESSA dos autos, bem 

como OFICIE-SE ao Setor de Monitoramento quanto a inclusão da nova 

área de abrangência para monitoração.

39. Em caso do recuperando informar que irá residir em outro Estado, o 

mesmo deverá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o endereço nos 

autos.

40. A Secretaria deverá expedir ofício à Comarca conforme item anterior, 

solicitando anuência para que o reeducando cumpra o remanescente de 

sua reprimenda no juízo retro citado, visto que o mesmo não possui 

vínculo familiar com esta Comarca, ficando, contudo, a transferência 

condicionada a anuência da Comarca de destino, devendo o reeducando 

permanecer cumprindo pena no ergástulo desta Comarca até a 

apresentação de resposta pela Comarca de destino.

 41. OFICIE-SE a SEJUDH, para solicitar atestado de vaga, como requer o 

agente.

42. Ressalto que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

43. SE O RECUPERANDO NO ATO DA PROGRESSÃO INFORMAR A 

IMPOSSIBILIDADE DE SE DESLOCAR PARA A COMARCA ONDE IRÁ 

RESIDIR, NESTE ESTADO DE MATO GROSSO, DEVERÁ A DIREÇÃO DA 

UNIDADE PRISIONAL E A SEJUDH PROVIDENCIAREM O TRANSPORTE DO 

RECUPERANDO PARA COMARCA INFORMADA E/OU COMARCA DE 

ORIGEM.

 44. OFICIE-SE a Policia Civil e Militar para auxiliar na fiscalização das 

medidas impostas.

 45. VALE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO a direção do 

Presídio local.

45. DEVERÁ O (A) SR (A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA CERTIFICAR NOS 

AUTOS CONTATO TELEFÔNICO, O ENDEREÇO DO RECUPERANDO E/OU 

DE UM FAMILIAR, ONDE O MESMO PODERÁ SER LOCALIZADO.

 47. Atualize-se no sistema Apolo o endereço do recuperando.

48. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 15 de dezembro de 2017.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2345-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Aparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 VISTOS ETC... Concedo vista dos autos ao Ministério Público para realizar 

diligências no sentido de localizar o paradeiro da vítima Maxwel e de sua 

mãe Suellen para serem ouvidas em Juízo. Com o aporte, façam-me 

conclusos”

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 81079 Nr: 1898-15.2017.811.0020

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com o apoio da cota ministerial , DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO do veículo MERCEDES BENZ, modelo L1113, placa JYW - 

8198, cor azul, chassi 9BM344014GB716322, determinando sua entrega 

ao requerente ou a pessoa por ele indicada, mediante termo nos autos, 

segundo o artigo 120, “caput”, do Código de Processo Penal, e sob o 

compromisso de apresentá-los, caso seja necessário, ulteriormente. 

Translade-se esta decisão ao processo código 79929. P.R.I. Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Cumpridas as diligências, arquive-se.Alto 

Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 89754 Nr: 6101-20.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCAS SOUZA PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, sendo que a parte deverá contatar a Central de Oficial de 

Justiça da comarca, por meio do telefone 66-3481-1244, a fim de colher a 

informação e efetuando o depósito através do Banco do Brasil S/A, 

agência 0512-6, conta corrente nº 15430-X, após comprovar através de 

recibo original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2017. Marilda Pereira Pedroso - 

Gestora Judiciária

MAT. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 89709 Nr: 6070-97.2017.811.0020

 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: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127/MT, Fernanda Vaucher de Oliveira Klein - OAB:12066, 

JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO

DE MATO GROSSO - ADUNEMAT ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados nos autos.

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não conseguiu demonstrar a sua 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício.

 Com efeito, verifica-se consoante os documentos que acompanham a 

inicial, que a parte autora possui condições financeiras para suportar as 

despesas do processo.

Sendo assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento dos autos.

II – DA INICIAL

 Em que pese o pedido liminar, saliento que, tendo em vista a cognição 

limitada e sumária imanente à tutela antecipada, e, prestigiando os 

princípios do contraditório e ampla defesa, valho-me do poder geral de 

cautela e postergo a análise do pedido liminar para após a manifestação 

do requerido, valendo-me do art. 2º da Lei.º 8.437/92:

 “Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a 

liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante 

judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no 

prazo de setenta e duas horas.

Ante o exposto, entendendo que o caso em questão depende de prévia 

oitiva da parte contrária, determino a expedição de mandado de 

notificação ao Estado de Mato Grosso, para que se manifeste no prazo 72 

(setenta e duas) horas.

Após, com ou sem manifestação do Poder Público (certificando-se sobre 

eventual inércia), venham-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57693 Nr: 603-45.2014.811.0020

 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: ERNANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Considerando que foram ouvidas as testemunhas, inclusive por carta 

precatória, bem como diante do que assevera o inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação, deve o processo seguir o seu curso 

normal.

2. Destarte, DECLARO o encerramento da instrução, para tanto, e, para 

cumprimento do art. 264, § 2º CPC, ABRAM-SE vistas às partes, pelo 

prazo sucessivo de 15(quinze) dias, para alegações finais.

3. Após, pelo mesmo prazo, DÊ-SE vista ao MPE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17573 Nr: 4-25.1985.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atanagildo FrecK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 331 de 700



apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74 Nr: 49-09.1997.811.0020

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOÃO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12984 Nr: 2736-12.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.112-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado de acordo com a decisão 

de fls. 159/161.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 2746-80.2009.811.0020

 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: POSTO DA DIVISA LTDA, VALDESON JOAQUIM DE 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTBIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILELA DE CARVALHO - 

OAB:5.175-B, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33189 Nr: 728-18.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY CÂNDIDO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV FINANCEIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca das petições de fls. 168.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71499 Nr: 1335-55.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO DE SOUSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos.

 1. DÊ-SE vista ao MPE (art. 68 da LEP), para que em 5 (cinco) dias 

manifeste-se nos autos, e, sucessivamente, INTIME-SE o advogado 

constituído, se houver, ou DÊ-SE vista à Defensoria Pública, para, no 

mesmo prazo, igualmente manifestar-se (art. 81-A e 81-B da LEP).

2. Após, FAÇAM-SE imediatamente conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de junho de 2016

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 732-16.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GARCIA CELESTINO, FABIANO 

FERNANDES LACERDA, ROGÉRIO GARCIA CELESTINO – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

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.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15730 Nr: 1960-75.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ANTONIO WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DARONCO SIMÕES - 

OAB:10857-B-MT

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão de fl. 35, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69755 Nr: 600-22.2016.811.0020

 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: JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69056 Nr: 311-89.2016.811.0020

 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: GENAIR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69029 Nr: 290-16.2016.811.0020

 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): CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO, 

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO, CARTÓRIO DO 1º OFICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, do cálculo/Certidão 

ref. 10, a seguir transcrita para devidas providências: Certifico que, 

verifiquei conforme o Ref. 1, que apenas foram pagas as taxas judiciárias 

no valor de R$ 325,12, creditado em 23/12/2015. Porém, é devido R$ 

376,85 de custas judiciárias, que ainda não foram pagas.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 2022-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT., 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MESQUITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66157 Nr: 2390-75.2015.811.0020

 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: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80324 Nr: 1439-13.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSINA MACCHIONE - 

OAB:14032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Antônio Assis 

Oliveira - OAB:40.370/GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição juntada no andamento de referência 40.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.
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Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71107 Nr: 1140-70.2016.811.0020

 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: NILDA SEBASTIANA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 17.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 1320-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 5 dias, se manifestar nos termos 

da decisão adiante transcrita: Vistos. 1. DÊ-SE vista ao MPE (art. 68 da 

LEP), para que em 5 (cinco) dias manifeste-se nos autos, e, 

sucessivamente, INTIME-SE o advogado constituído, se houver, ou DÊ-SE 

vista à Defensoria Pública, para, no mesmo prazo, igualmente 

manifestar-se (art. 81-A e 81-B da LEP). 2. Após, FAÇAM-SE 

imediatamente conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 14 de junho de 2016. PIERRO DE FARIA 

MENDES, Juiz de Direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 1490-58.2016.811.0020

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 20.

Alto Araguaia - MT, 16 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79416 Nr: 855-43.2017.811.0020

 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: ANTÔNIO CARLOS MARANA, DAVID MARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO GUSMÃO DE OLIVEIRA, MARIA NEUZA 

DE ARAÚJO, JOSÉ RODRIGUES JUNIOR, RBO ENERGIA S.A, ILSE ARAÚJO 

DE SOUZA, NORBERTO NOEL PREVIDENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a emenda da inicial de ref. 9. PROCEDA-SE as alterações no 

polo passivo da demanda.

2. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 3. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

4. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

5. CITEM-SE o requerido e os confinantes, pessoalmente, conforme § 3º, 

do artigo 246, do CPC/2015 e, por edital, com o prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, art. 

259, I).

6. Por via postal, INTIMEM-SE, para manifestar interesse na causa, os 

confinantes, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e 

o Município, remetendo-lhes os documentos anexos à peça vestibular, 

especialmente as plantas e memoriais descritivos do imóvel usucapível.

7. Após, DÊ-SE vista dos autos para o Ministério Público.

8. OFICIE-SE ao ínclito Serviço Registral Imobiliário para registro lato sensu, 

a margem da matrícula, da presente ação judicial, conforme item 21 do 

inciso I do art. 167 da LRP. Se registrado o imóvel em outra comarca, crível 

será abertura de nova matrícula no SRI local consoante nota doutrinária ao 

art. 170 da LRP pelo prof. Walter Ceneviva, para tanto, oficie-se como de 

praxe, incumbido à parte a quitação dos emolumentos de lei junto ao SRI 

local.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83317 Nr: 3099-42.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA, RANIERY 

RIBEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drº Carlos Alves Abreu, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 2641, que os honorários arbritados serão suportados 

pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83440 Nr: 3184-28.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JANIO DE MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 
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Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drº Carlos Alves Abreu, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 2641, que os honorários arbritados serão suportados 

pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83560 Nr: 3254-45.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSLLEN DA SILVA MORAES, JALLYS DA 

SILVA MORAES, NELSON LOPES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drº Carlos Alves Abreu, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 2641, que os honorários arbritados serão suportados 

pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83864 Nr: 3423-32.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSINEY MUNDIM MORAES, GILBERTO 

APARECIDO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - OAB:15027-A

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drº Antonio Nunes de Souza Filho, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 15027-A, que os honorários arbritados serão 

suportados pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84284 Nr: 3720-39.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA ROCHA GOMES, KELVIS DOS 

SANTOS FERREIRA, PAULO CESAR TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drº Carlos Alves Abreu, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 2641, que os honorários arbritados serão suportados 

pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65935 Nr: 2272-02.2015.811.0020

 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: ELIENE DIAS VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74545 Nr: 3096-24.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ L. REZENDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL propôs a presente Ação de Execução 

Fiscal em desfavor de BRAZ L. REZENDE - ME, devidamente qualificado 

nos autos.

2. A exeqüente requereu a desistência do feito à ref. 7.

3. À ref. 9 o feito foi extinto.

4. Intimado, a parte exequente protocolou pedido de execução, no entanto, 

tal pleito deve ser distribuído por sorteio como inicial, vez que trata-se de 

outra execução, inclusive com CDA diversas o que não vincula este 

processo e nem este Juízo.

5. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de execução formulado na ref. 16.

6. INTIME-SE.

7. Após, transitada em julgada a sentença de ref. 9, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações de estilo.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84159 Nr: 3641-60.2017.811.0020

 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: JUAREZ LOPES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELY SEBASTIANA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na ref. 21.

2. O Ministério Público manifestou favoravelmente pela homologação do 

acordo.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 
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bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

9. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84348 Nr: 3757-66.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA DO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - OAB:15027-A

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drº Antonio Nunes de Souza Filho, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 15027-A, que os honorários arbritados serão 

suportados pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87496 Nr: 5092-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BARBOSA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drª Nelci Andrea dos Santos, inscrita 

na OAB/MT sob o nº 12847, que os honorários arbritados serão 

suportados pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88397 Nr: 5329-57.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA, JONATHAN 

VAZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Certifico que, foi expedida Certidão para Fins de Recebimento de 

Honorários Advocatícios, por determinação do MM. Juiz de Direito, Drº 

Pierro de Faria Mendes, em favor do Drª Nelci Andrea dos Santos, inscrita 

na OAB/MT sob o nº 12847, que os honorários arbritados serão 

suportados pelo estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88907 Nr: 5603-21.2017.811.0020

 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): DBDOJ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Demonstra o requerente a relação contratual que mantém com a 

requerida (documentos anexos), tendo por objeto o bem cuja busca e 

apreensão pretende, a saber: veículo FIAT STRADA DIRE FLEX, cor 

branca, ano de fabricação: 2010, chassi 9BD27803MA7251489, placa 

HNE-3475.

2. Comprovou ainda a mora do requerido, na forma do §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntada à ref. 10, comprovante de 

protesto.

3. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar ao demandado, como prevê o §7º daquele 

comando legal.

4. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima 

descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo Requerente.

5. Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar 

computados juros legais e correção monetária, custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito.

 6. Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, 

consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio do 

Requerente, estando este autorizado a transferir a propriedade do bem 

junto às repartições competentes, para si próprio ou para terceiro por ele 

indicado.

7. INTIME-SE.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89079 Nr: 5674-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LEANY GUIMARAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. BANCO BRADESCO S.A promove Ação de Busca e Apreensão em 

desfavor do CARLOS LEANY GUIMARAES FERREIRA, todos qualificados 

nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.
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6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 1440-66.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro DPVAT, pela 

qual JOVELINO MARQUES DE SOUZA requer a condenação do 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – S/A, no 

pagamento da indenização do seguro DPVAT.

2. Dessa forma, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil de 2015, fundamento este saneador.

 3. É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual 

(pressupostos processuais – condições da ação – mérito da causa), 

referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e 

tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato 

(RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. Também, dentro 

desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., realizado a 

posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, face ausência 

da já citada preclusão.

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais para o recebimento de eventual 

indenização do seguro DPVAT.

6. Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.

7. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do 

artigo 465 do CPC/2015.

8. Tratando-se, a meu ver, de perícia simples, cujo tempo exigido para 

realização é rápido, pois, se trata apenas de determinar, mediante exames 

físicos, se a parte Requerente sofre de invalidez permanente e qual o grau 

dessa invalidez, com vistas ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei nº. 6.194/74, entendo que os 

honorários não podem ser excessivos, de acordo com o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

"É que, com a devida vênia aos entendimentos contrários e sem 

desmerecer o trabalho médico e ser desenvolvido pelo expert, talvez não 

haja na atual processualística pátria, exame mais rotineiro e relativamente 

simples do que aqueles destinados à aferição do grau de invalidez de 

vítima de acidente de trânsito para o recebimento do seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos da Lei nº 6.194/74". (RAI 86.238/2010 pela Relatora 

Dra. Marilsen Andrade Adário, em 24/11/2010).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REDUÇÃO DO VALOR DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Para a fixação da verba honorária do perito deve se 

observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, 

o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, não podendo ser 

olvidado o princípio da moderação. In casu, em atenção ao princípio da 

razoabilidade, levando em conta a pouca complexidade do trabalho do 

Perito, o valor arbitrado pelo julgador da instância de piso mostra-se 

excessivo e deve ser reduzido." (TJMT - RAI nº 63.431/2011, 2ª Câm. Cív. 

Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14/9/2011).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - REMUNERAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTOS A SEGURADORA - VALOR 

EXCESSIVO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor 

dos honorários periciais comporta redução, se restou fixado em quantia 

não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser 

realizado pelo perito." (TJMT - RAI nº 29.270/2011, 1ª Câm. Cív. Rel. Des. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 14/6/2011)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA, A PEDIDO DO AGRAVANTE 

PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

NO VALOR DE R$ 2.500,00 - INTIMAÇÃO DO RÉU/SOLICITANTE PARA O 

DEPÓSITO DA VERBA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PLEITEADA 

REDUÇÃO DO IMPORTE - ACOLHIMENTO - EXORBITÂNCIA - REDUÇÃO 

PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. Em perícia destinada a determinar o grau 

de invalidez de vítima de acidente de trânsito, visando ao recebimento do 

seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) 

nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal 

que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja 

incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor. Supervalorizado o trabalho 

do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução é medida que se 

impõe. Precedentes da Corte." (TJMT - RAI nº 86.238/2010, 2ª Câm. Cív. 

Rela. Dra. Marilsen Andrade Adário, j. 24/11/2010)

9. Portanto, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, ARBITRO o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual 

deverá ser pago pela parte Requerida.

10. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.

11. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as 

partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.

12. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito do juízo, 

a ser respondido pela expert: informe o Sr. Perito Judicial a real existência 

e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico.

 13. A perita judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos.

14. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazo do parágrafo único do artigo 477 do CPC, bem como para no mesmo 

prazo apresentarem memoriais finais, observando na espécie a intimação 

das partes se dará mediante publicação no DJE.

 15. Por fim, INTIME-SE a Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar em juízo, na forma prevista no parágrafo único do art. 33 do 

CPC, o valor correspondente ao exame determinado - R$ 800,00 

(oitocentos reais).

 16. Superado o decêndio encimado, 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 (Prov 11/11/CGJ).

17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 3826-69.2015.811.0020

 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: FELISBERTO LOPES GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEBASTIANA DEMELLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 
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OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a emenda da inicial de ref. 12. PROCEDA-SE as alterações no 

polo passivo da demanda.

2. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 3. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

4. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

5. CITEM-SE o requerido e os confinantes, pessoalmente, conforme § 3º, 

do artigo 246, do CPC/2015 e, por edital, com o prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, art. 

259, I).

6. Por via postal, INTIMEM-SE, para manifestar interesse na causa, os 

confinantes, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e 

o Município, remetendo-lhes os documentos anexos à peça vestibular, 

especialmente as plantas e memoriais descritivos do imóvel usucapível.

7. Após, DÊ-SE vista dos autos para o Ministério Público.

8. OFICIE-SE ao ínclito Serviço Registral Imobiliário para registro lato sensu, 

a margem da matrícula, da presente ação judicial, conforme item 21 do 

inciso I do art. 167 da LRP. Se registrado o imóvel em outra comarca, crível 

será abertura de nova matrícula no SRI local consoante nota doutrinária ao 

art. 170 da LRP pelo prof. Walter Ceneviva, para tanto, oficie-se como de 

praxe, incumbido à parte a quitação dos emolumentos de lei junto ao SRI 

local.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69859 Nr: 641-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RIGHETTI (Espólio), AMAURY VIEIRA 

DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes à 

ref. 47.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas e honorários conforme acordado.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75105 Nr: 3464-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de baixa na restrição Renajud, vez que não realizada 

nestes autos, e sim eu processo de execução de código 51322, cujo 

veículo foi penhorado no mesmo.

2. INTIME-SE.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-37.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDALVA OLIVEIRA LEAL DIAS (REQUERENTE)

FERNANDO DANIEL SOARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria intimada a manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10(dez) dias, nos termos dos documetos juntados pelo 

Reclamado(ID 10970136/10970175).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-35.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da parte Autora, 

intimado a requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 21/2017-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - torna público, após 

fase recursal e a lista definitiva dos candidatos aprovados, classificados 

e não habilitados, conforme edital de abertura nº. 07/2017-DF, publicado 

no Diário de Justiça Eletrônico nº. 10141, de 17/11/2017.

* O Edital nº 21/2017-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos
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1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30510 Nr: 2190-85.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP 211648

 Intimação das partes, para tomarem conhecimento da r. decisão abaixo 

transcrita: "Vistos etc. INTIME-SE a parte executada BANCO DO BRASIL 

S/A, na pessoa do seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para 

que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor 

de R$ 27.581,54, conforme planilha apresentada às folhas 255, devendo 

ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o 

fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). Sem prejuízo da providência supra, DETERMINO sejam 

retificados os registros e a autuação, uma vez que se trata de 

Cumprimento de Sentença. Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia 

de pagamento, DÊ-SE vista ao exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se." referente ao presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93699 Nr: 3450-56.2014.811.0008

 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: GELSON MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCENTES os pedidos formulados na ação 

de responsabilização cível proposta por GELSON MARINHO DOS SANTOS 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do artigo 4987, 

inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC), cuja 

exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida 

ao autor à fl. 14, consoante previsão do artigo 98, § 3º do CPC. 

Cumpram-se as disposições previstas no Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 14 de dezembro de 2017.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4240 Nr: 558-05.1999.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANICETO DE 

CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A, JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido formulado pela instituição bancária na fl. 392, uma vez 

que a penhora foi realizada na conta do executado Banco do Brasil S.A., 

cujo valor diz respeito aos honorários de sucumbência do advogado José 

Quintão Sampaio.

 Por outro lado, o executado Banco do Brasil intimado da penhora (fl. 385) 

deixou de manifestar sobre o mérito da penhora e os valores executado.

 Além disso, o executado havia sido intimado para realizar o pagamento, 

conforme se vê às fls. 373/374. Porém, embora tenha havido 

manifestação do executado (fls. 375/376), a impugnação está 

desacompanhada de cálculos.

 Com efeito, quanto à incidência de correção monetária sobre e juros de 

1% ao mês sobre o crédito exequendo, tratando-se de encargos legais, 

sua incidência independe de expressa manifestação sobre o tema.

 Logo, rejeito à impugnação do executado apresentada às fls. 375/376.

Por fim, expeça-se o alvará em favor do exequente para levantamento da 

quantia bloqueada nos autos (fl. 391), devendo ser transferido na conta 

informada na fl. 370.

Após, intimem-se as partes, sendo que o Requerido Aniceto de Campos 

de Miranda, deve ser intimado pessoalmente, para que manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias no que entenderem de direito.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93812 Nr: 3545-86.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o exequente para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

dados bancários (banco/agencia/conta/CNPJ), a fim de proceder com o 

levantamento dos valores.

 Com a informação, concluso para expedição do alvará.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 28025 Nr: 927-18.2007.811.0008

 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: DOLORES PIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de proferir qualquer decisão, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para que se manifeste sobre a petição de fls. 177/183, 

assim como o pedido de desconstituição de fls. 172/173, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83289 Nr: 168-44.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em relação ao pedido de envio à contadoria do juízo, constato que os 

cálculos solicitados pela parte autora são simples, podendo ser realizado 

pelos próprios advogados, valendo-se dos inúmeros programas 
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disponibilizados por órgãos oficiais na internet. Tal medida, além de 

imprimir celeridade ao feito, auxilia os operadores do direito e desonera o 

contador judicial já demasiadamente sobrecarregado.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO 

DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 

Desnecessária a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização 

do débito, porquanto este Tribunal colocou à disposição, em sua página da 

internet, uma ferramenta de cálculo para atualização de débitos. Tal 

medida, além de auxiliar as partes e operadores do direito, tem o escopo 

de desonerar as Contadorias Judiciais, atualmente sobrecarregadas. 

NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo nº 70067682658, 8ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Rui Portanova. j. 03.03.2016, DJe 07.03.2016).

Quanto ao pedido de penhora online, deverá a parte autora informar nos 

autos o CPF do executado, conforme decisão de fl. 29, no prazo de 10 

(dez) dias.

APENSEM-SE os autos ao processo de execução de alimentos que segue 

pelo rito da prisão, sob o nº 195-27.2013.811.0008 (cód. 83313).

Com as respostas, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de dezembro de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116239 Nr: 5533-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILDA RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943-MT

 Vistos etc.Recebo a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320, do CPC. Atendidas as exigências estabelecidas no item 

2.14.8 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus 

ao benefício, defere-se a assistência judiciária gratuita postulada.Postergo 

a análise da liminar para após a realização da audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.Designo o dia 14/12/2016, às 17h:00min., no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado e CITE-SE o réu, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC). No ato da citação deverá o Réu informar da 

impossibilidade financeira de contratação de advogado, caso em que será 

orientado para procurar a Defensoria Pública.Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Para que a audiência de autocomposição não seja 

realizada, deverá o autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, 

bem como, o Réu apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

no mesmo sentido. Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. Não havendo 

conciliação, o réu oferecerá contestação no prazo de 15 (quinze) dias a 

partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), 

consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Após a audiência de 

Conciliação/Mediação, vista para manifestar-se o Ministério Público. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 1522-65.2017.811.0008

 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: CLEIDE SANSÃO RENESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL MARTINEZ RENESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido DURVAL MARTINEZ 

RENESTO, e o DECLARO incapaz de exercer pessoalmente TODOS os 

atos da vida civil, com fundamento no artigo 4º, III, c/c artigo 1.767, I, 

ambos, do Código Civil, bem como, nos termos do artigo 1.775, § 1º, do 

mesmo Codex e, por consequência, NOMEIO como CURADORA a Sra. 

CLEIDE SANSÃO RENESTO. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.O curador deverá prestar compromisso nos 

termos do artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, e artigo 29, 

inciso V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação da presente ao Registro Civil das Pessoas Naturais e 

PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão oficial por três (03) vezes, 

com intervalo de dez (10) dias, constando do edital, os nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

cumpridas todas as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 14 de dezembro de 

2017.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46940 Nr: 3106-17.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVERCI GREGÓRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por Diverci Gregorio dos Santos em face 

de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.Sem custas.DETERMINO que 

seja oficiado ao INSS para que proceda com a cessação de eventual 

benefício ativo em nome da parte autora, referente a este 

processo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais.Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2017.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81047 Nr: 2696-85.2012.811.0008

 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, 

PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA, SERGIO DE FREITAS ALVES, 

GUILHERME SZUCHAMAN WOQUIND, JOSE MARIA FRAES VASQUES 

NETO, ADRIANA PATRICIA MAZINI FAUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT, 

DELATORRE ASSESSORIA PUBLICA LTDA, RAQUEL SOARES DE LIMA 

SOUZA, FERNANDA JAQUELINE DE MELO, EVARISTA BARBOSA, MARIA 

GARDENIA DA SILVA, NIUZA GOMES DA SILVA LEMOS, GUSTAVO 

SAUER MALLMAN LEITE DE ALENCAR, LUCIANO LIMA SANTOS, DIEGO 

CRISTIANO CARDOSO, RAUL TARCISIO SANTOS, ROSENI DO 

NASCIMENTO ALVES, LEANDRO DE CENA ARTUZO, DOUGLAS BERALDO 

TOCANTINS DA CRUZ, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA, FIDENCIO 
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CAMPOS JUNIOR, SAMUEL DA SILVA BARRETO, FABRICIO GALLI, SONIA 

CRISTINA DA ROCHA BRANCO, DEA DELLA PASQUA REOLON, MARIA 

LUISA DOS SANTOS GOMES, MARLENE DA COSTA CAMPOS, CLEIA 

FERREIRA NERI ALVES, LEIDIANA NONATA PEREIRA, PATRICIA 

FERNANDA CARNEIRO DA SILVA, DAYANY NASCIMENTO CHIARELLI, LIA 

ZEITOUN PETRENKO, LAIS COBIANCHI JUNQUEIRA, IVETE FERREIRA 

BARBOSA CORREA, DAVI DE SOUZA PEREIRA, NORLEI ALMEIDA DOS 

SANTOS, NILMA LIMA BISPO DE OLIVEIRA, EDI CARLOS PEDRO DA 

SILVA, LUZIA DE FATIMA ARMANDO FAVARETTO, ANGELINA DA SILVA, 

ELISON RAMOS FERREIRA DA GUIA, CONCEIÇÃO FRANCISCA DOS 

SANTOS, SAMUEL LIMA DA SILVA, LUZIA GLAUCIA GATTASS 

MONTEIRO, FLAVIA MIQUELINA CAVAGNOLLO, MARCIO NOBERTO DA 

COSTA, JOELDSON MEDEIROS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 6.090, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875, AGRINALDO JORGE RODRIGUES - OAB:10.875, CLAUDIO 

MIGUEL ROLIM DE QUADRO - OAB:10.492-B, EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7.812, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 6.090, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557-0, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591/MT, Hilário 

Schiefelbein - OAB:MT/12.532-B

 Diante do exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos 

de declaração opostos por FERNANDA JAQUELINE DE MELO e Outros, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 18 de 

dezembro de 2017.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94281 Nr: 3895-74.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA FERREIRA GUIMARÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA DA GUIA 

FERREIRA GUIMARÃES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução à p. 76, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução, tendo comparecido à p. 78v, 

dizendo concordar com os cálculos apresentados pelo exequente.

À p. 79/80, foram expedidos os RPV’s.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

Nada mais requerida pelas partes e com o transito em julgada devidamente 

certificado, arquive-se procedendo com as baixas necessárias.

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

Barra do Bugres/MT, 18 dezembro de 2017.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116239 Nr: 5533-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILDA RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, procedo a 

intimção da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, indicando, 

por meio de cada modalidade, esclarecendo quais os fatos juridicamente 

relevantes, por meio de cada modalidade indicada pretendem demonstrar, 

sob pena de indeferimento e preclusão (NCPC, art. 370).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 5241-55.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1) Diante das informações contidas nos autos, ante 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim 

de que seja a parte requerente submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados pela parte autora, 

juntamente com cópias da petição inicial, bem como, dos documentos de 

fls. 18/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132150 Nr: 7771-32.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/01/2018, às 10h00min., no Fórum 

da Comarca de Barra do Bugres/MT., nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132151 Nr: 7772-17.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON BRANDÃO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/01/2018, às 16h45min., no Fórum 

da Comarca de Barra do Bugres/MT., nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132194 Nr: 7799-97.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iramar das Dores Oenning Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/01/2018, às 16h30min., no Fórum 

da Comarca de Barra do Bugres/MT., nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81246 Nr: 2914-16.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE MENDES BALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso e Município 

de Barra do Bugres, com pedido de liminar para disponibilização 

medicamentos.

A liminar foi concedida foi confirmada em sentença às folhas 68/71, sendo 

determinado ao Estado e ou Município para que promovessem todas às 

medias administrativas necessárias para a disponibilização regular dos 

medicamentos, o que não ocorreu até o momento, segundo o Ministério 

Público informa.

Com efeito, considerando terem sido esgotados os meios voluntários para 

o cumprimento da obrigação, outro caminho não há, senão, o bloqueio de 

verbas públicas para aquisição dos medicamentos em rede particular, 

devendo ser observado o menor orçamento apresentado pelo autor.

Assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, para determinar o 

BLOQUEIO do valor de R$ 1.791,28 (um mil setecentos e noventa e um 

reais e vinte e oito centavos) – orçamento de folhas 127/128, das contas 

do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº 03.507.415.0001/44, 

através do BACENJUD para a concretização da obrigação de fazer.

Oficie-se o Secretário de Saúde do Estado do bloqueio realizado, para que 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, porquanto, faculta-se o imediato 

fornecimento dos medicamentos, em razão do princípio da economicidade, 

nos termos do Enunciado 53 da II Jornada de Saúde.

Não havendo resposta do ofício acima, intime-se o autor para fornecer os 

dados para transferências dos valores para a conta dos fornecedores no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102773 Nr: 3355-89.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/01/2018, às 16h15min., no Fórum 

da Comarca de Barra do Bugres/MT., nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131276 Nr: 7270-78.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS, CEDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381-MT, KATIA GORETT DE SOUZA GOULAT - 

OAB:20.022-MT, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20.671-MT

 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.DEFIRO o pedido de desentranhamento requerido pela autora ás 

folhas 176, observando a secretaria o contido no artigo 336 da 

CNGC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais 

mínimas, eis que, nos termos do artigo 98, §5º do CPC, entendo cabível a 

sua redução, tendo em vista que a parte autora teve diminuído seus 

rendimentos pela separação, pleiteando inclusive o pagamento de pensão 

alimentícia.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 

2017.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131599 Nr: 7439-65.2017.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELIX DOS SANTOS, TDBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FELIX BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Recebo a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320, do CPC. Atendidas as exigências estabelecidas no art. 

98 do CPC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus ao 

benefício, defere-se a assistência judiciária gratuita postulada.Em face do 

pedido de tutela antecipada, inicialmente postergo a análise, tento em vista 

que o presente feito versa acerca de relação contínua e, buscando 

satisfazer os interesses das partes envolvidas, tem-se a possibilidade da 

autocomposição.Para tanto, DESIGNO o dia 21/02/2016, às 13h:00min., no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado e CITE-SE o réu, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC). No ato da citação deverá o Réu informar da 

impossibilidade financeira de contratação de advogado, caso em que será 

orientado para procurar a Defensoria Pública.Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Para que a audiência de autocomposição não seja 

realizada, deverá o autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, 

bem como, o Réu apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

no mesmo sentido, sob as penas do art. 334, §8º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132059 Nr: 7722-88.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJDS, EMDC, DCDL, SLDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCNHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320, do CPC.
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 Designo o dia 21 de fevereiro 2018, às 12h30min, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu advogado e CITE-SE o réu, 

com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido, sob as penas do art. 334, §8º do CPC.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo composição, deverá o Requerido apresentar contestação 

num prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335, inciso I do CPC.

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

 Barra do Bugres/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132060 Nr: 7723-73.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CUSTODIO FILHO, FABIANA CRISTINA 

CUSTÓDIO DOS SANTOS, RICARDO ANTONIO CUSTÓDIO, Jorge Luiz 

Custodio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a petição inicial porque preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320, do CPC.

 Designo o dia 21 de fevereiro 2018, às 13h30min, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu advogado e CITE-SE o réu, 

com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido, sob as penas do art. 334, §8º do CPC.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo composição, deverá o Requerido apresentar contestação 

num prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335, inciso I do CPC.

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

 Barra do Bugres/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132150 Nr: 7771-32.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil.. INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial. APÓS a juntada do laudo, CITE-SE a Autarquia 

ré por todo o interior da inicial, bem como ao conteúdo do laudo pericial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo 

constar no mandado de que não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos 

moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses 

do artigo 345, do Código de Processo Civil. Havendo contestação e 

alegação de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código 

de Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, 

intime-se a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, munida de exames e laudos médicos 

atualizados.No mais, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º, do CPC), ressalvando-se, contudo, a hipótese do 

artigo 102, do CPC. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132151 Nr: 7772-17.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON BRANDÃO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil.Outrossim, .INTIME-SE a parte 

autora para comparecer no local, dia e horário designados pelo expert 

para se submeter ao exame pericial. APÓS a juntada do laudo, CITE-SE a 

Autarquia ré por todo o interior da inicial, bem como ao conteúdo do laudo 

pericial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 

(trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de 

Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte 

autora, fazendo constar no mandado de que não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso 

de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, 

contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código de Processo Civil. 

Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, intime-se a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias. INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, munida de 

exames e laudos médicos atualizados.No mais, defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º, do CPC), 

ressalvando-se, contudo, a hipótese do artigo 102, do CPC. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres – (MT), 

13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132194 Nr: 7799-97.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iramar das Dores Oenning Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil.INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial. APÓS a juntada do laudo, CITE-SE a Autarquia 

ré por todo o interior da inicial, bem como ao conteúdo do laudo pericial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo 

constar no mandado de que não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos 

moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses 

do artigo 345, do Código de Processo Civil. Havendo contestação e 

alegação de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código 

de Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, 

intime-se a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, munida de exames e laudos médicos 

atualizados.No mais, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º, do CPC), ressalvando-se, contudo, a hipótese do 

artigo 102, do CPC. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 13 de dezembro de 2017.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131908 Nr: 7643-12.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES, EDS, ANGELA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Fevereiro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131827 Nr: 7582-54.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO MAGALHAES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Fevereiro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 4277-33.2015.811.0008

 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: LUCIANA VIEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA CUBAS FERNANDES - 

OAB:98.387

 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 22 de Março de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 121560 Nr: 1741-78.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIDONEL ANTUNES MARQUES, MARISA MAIER 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 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 22 de Março de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 94177 Nr: 3807-36.2014.811.0008

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA, MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Fevereiro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 2342-89.2014.811.0008

 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: EDNO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:/MT 14.035, Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 
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para o dia 22 de Fevereiro de 2018 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): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 121021 Nr: 1421-28.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSB, AGDSB, Luciana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Fevereiro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130048 Nr: 6551-96.2017.811.0008

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Fevereiro de 2018 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): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 7648-34.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANE CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMENSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 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 29 de Janeiro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 35562 Nr: 1931-56.2008.811.0008

 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: Edson Kameo Takazomo, Olga Shizue Takazono, Waltair 

de Souza, Juraci Tretel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívia Shizuka Abe, Sebastião Alves dos 

Santos e sua mulher, MILTON ONOFRE DA SILVA, BARTOLOMEU 

CHAVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470, Ricardo Souza Dutra - 

OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 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 22 de Março de 2018 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): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 994-65.2016.811.0008

 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: RPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO 

OAB/MT 19362- CPF 012.934.811-22 - OAB:19.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Fevereiro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130873 Nr: 7069-86.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE HESPANHOL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO UNISELVA, FUNASA - 

FUNDAÇAO NACIONAL DA SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BARROS FERREIRA JR - 

OAB:7.002

 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 22 de Março de 2018 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

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130170 Nr: 6618-61.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON ALVES MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 
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OAB:17816

 DELIBERAÇÕES

I – Considerando que se trata da quarta redesignação do ato por ausência 

injustificada da testemunha. Nesta data, o Juízo entrou em contato 

telefônico com a testemunha informando do presente ato e, no entanto, 

mais uma vez não compareceu. Aliás, no contato telefônico com servidor 

do Juízo, tratou Francieli Costa de Oliveira com deselegância e grosseria. 

Diante do exposto, redesigna-se o ato para o dia 05 de fevereiro de 2018, 

às 13 horas. II – Notifique-se a Autoridade Policial pela via mais célere 

possível para que apresente a testemunha na data acima mencionada e, 

não havendo a apresentação, extraia-se cópia integral dos autos e remeta 

a Corregedoria da Polícia Judiciaria Civil. III – Saem os presentes 

devidamente intimados. lV – Intime-se a Advogada Constituída. V – 

Cumpra-se. Comunique-se o Juízo Deprecante.

 João Filho de Almeida Portela Samuel Telles Costa

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131010 Nr: 7125-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves Nascimento - 

OAB:20466/O

 Posto isso, a manutenção da prisão preventiva é medida que se 

impõe.III-Homologa-se a renúncia do mandato do Procurador do 

recuperando eis que devidamente notificado ao mandante (fls. 93/94) e 

observado o disposto no art. 5º, §3º da Lei 8.906/95.Demais disso, não 

havendo o réu alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do 

art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução 

e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 13:30 

horas.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas e requisite-se a apresentação do réu .Em se tratando de 

informante/testemunha residente fora dos limites da Comarca, expeça-se 

carta precatória para inquirição, conforme a designação do Juízo 

Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a 

missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto a 

este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).Advirta-se, desde 

logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP, 

podendo a parte, comprometida com a duração razoável do processo 

(CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por ocasião da 

audiência neste Juízo.Não localizada alguma das pessoas a serem 

inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 

(cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa.Expeça-se o necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125795 Nr: 4087-02.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu LUCAS DE ARAÚJO SILVA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 14 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130468 Nr: 6807-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISVAN DOS SANTOS SOUSA, Rafaela dos 

Santos Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 REVOGA-SE A PREVENTIVA outrora decretada e CONCEDE-SE A 

LIBERDADE às denunciadas Nerisvan dos Santos Sousa e Rafaela dos 

Santos Guilherme, qualificadas nos autos, e, de conseguinte, fixa-se as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) compromisso de 

comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço 

e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar 

qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, 

boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço 

atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos 

termo do art. 367 do CPP; (f) comparecer mensalmente em Juízo, além de 

cumprir as demais cautelares diversas da prisão, sob pena de sobrevir 

decreto de preventiva; (g) utilização de tornozeleira eletrônica; (h) Atender 

a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidade a critério da Unidade Gestora ligada à 

SEJUDH; (i) Informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração 

Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como carregar a 

tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade; (j) Não 

comportar-se de forma a afetar o normal funcionamento da tornozeleira 

eletrônica, especialmente atos tendentes a desliga-la ou dificultar a 

transmissão das informações, causar estragos ao equipamento ou permitir 

que outrem o faça; (k) proibição de ingressar em unidades prisionais até o 

desate desta ação penal.Expeça-se carta precatória à Comarca de 

Tangará da Serra/MT com a finalidade de:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-48.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILIANE BERNART OAB - RS66750 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da exequente da 

decisão - ID do documento 11122724. ”...INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito.......”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada , 

da decisão ID do documento: 11132891. “... INTIME-SE a parte executada 

BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor da condenação fixado no título 

executivo judicial, conforme planilha de cálculos com demonstrativo do 

crédito apresentada pela exequente, sob pena de ser acrescido ao valor 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.. ........”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500260-62.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

ANTUNES PALMEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO OAB - PE27171-D (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO)

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

MARCELLE PESSANHA MARTINS ESCOBAR OAB - RJ186340 

(ADVOGADO)

FLAVIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MUNIZ OAB - RJ94488 

(ADVOGADO)

ADONIAS DOS SANTOS COSTA OAB - PE9981 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO B. 

BUGRES , 11 de abril de 2017. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para, no prazo de 48 hs, comprovar nos 

autos o recolhimento das custas judiciais e taxas, do recurso 

a p r e s e n t a d o ,  s o b  p e n a  d e  d e s e r ç ã o  P r o c e s s o : 

0500260-62.2013.8.11.0008; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: TATIANE PEREIRA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ANTUNES PALMEIRA LTDA, LECCA 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500260-62.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

ANTUNES PALMEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO OAB - PE27171-D (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO)

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

MARCELLE PESSANHA MARTINS ESCOBAR OAB - RJ186340 

(ADVOGADO)

FLAVIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MUNIZ OAB - RJ94488 

(ADVOGADO)

ADONIAS DOS SANTOS COSTA OAB - PE9981 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-04.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação, das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Daralayne Lima Rondon. Mat. 32220

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500232-60.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. LENTE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A (ADVOGADO)

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO)

LUIZ FABIO SOARES E SOUZA OAB - MG142734 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada , 

da decisão ID do documento: 11143356. “... INTIME-SE a parte executada 

TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A., para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor da condenação fixado 

no título executivo judicial, conforme planilha de cálculos com 

demonstrativo do crédito apresentada pela exequente, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil... ........”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-89.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALBER FALANQUI PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY SILVA DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500420-19.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIELLEN RIAMA MARTINS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

decisão - ID do documento 11172074. ”... Expeça-se alvará para o 

levantamento da quantia depositada observando as informações para 

transferência à conta de titularidade do advogado da parte autora, 

informada no Id. 11166544. Após, nada mais requerido pelas partes, 

arquive-se, procedendo com as baixas necessárias........”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-44.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. DECISÃO 

"...INTIME-SE a reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, juntando nos autos procuração 

firmada por instrumento público, e ainda, de comprovante de endereço ou 

documento a autora ao constante na conta de energia, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto processual 

(art. 485, I, do CPC)."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-28.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000478-28.2016.8.11.0008 REQUERENTE: JOSIMARA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de manifestar, deixando de 

colacionar aos autos declaração de pobreza, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial. Ante ao exposto, indefiro a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2017. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92794 Nr: 3437-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILSON SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Adailson Silva 

Gomes, devidamente qualificado nos autos, sob o argumento de que 

mesmo em caso de condenação não será fixado o regime fechado como 

inicial para cumprimento de pena, além de estar há mais de 54 dias 

recluso, tendo permanecido há mais tempo preso que em eventual 

condenação, f. 43-44.
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O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, f. 83.

Vieram os autos conclusos.

É o relato essencial.

Decido.

Com efeito, em detida análise dos autos observo que assiste razão a 

defesa do acusado Adailson Silva Gomes quanto a argumentação 

apresentada a fim de revogar a prisão preventiva anteriormente 

decretada.

Depreende-se dos autos que o réu foi preso em 10.08.2017, 

encontrando-se há mais de 120 dias encarcerado, sem que eventual 

condenação obrigue a fixação do regime inicial fechado.

Ademais, já cumpriu tempo suficiente de reclusão a fim de assegurar a 

ordem pública, bem como a conveniência da instrução processual, não 

havendo motivos, para neste momento processual, encerrada a instrução 

probatória, mantê-lo em ergastulo público.

Outrossim, já existem medida protetiva que asseguram o distanciamento 

do suposto agressor da vítima, a maior interessada na prisão.

Desta feita, em consonancia com o parecer ministerial, revogo a prisão 

preventiva de Adailson Silva Gomes, já qualificado, devendo ser colocado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não se encontra preso.

Esclareço, por fim, que deixo de analisar as alegações finais para proferir 

a sentença em virtude desta magistrada estar jurisdicionando nas duas 

Varas da Comarca de Campo Novo do Parecis e a conclusão para 

sentença nas duas varas de outros réus presos que passam a ter 

preferencia.

Após o cumprimento desta decisão, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37593 Nr: 946-53.2011.811.0050

 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: AUGUSTINHO HEINZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 946-53.2011.811.0050 (Código 37593)

Autor: Augustinho Heinzen

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72865 Nr: 878-64.2015.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

CRISIENE FASSICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiç. Conigne-se ainda que deverá o autor manifestar-se quanto ao 

pleito de fls. 32/3, formulado pelos antigos causídicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 3356-16.2013.811.0050

 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: ALVIAR ROTHER, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442 -B, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, 

IVAN MOREIRA - OAB:81931- SP, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCIO 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O

 Certifico e dou fé,que consultando o sistema Apolo, verifiquei que o 

advogado do Extra Banco de Imóveis, não foi intimado da r. decisão de 

fls.222, o que o faço nesta data. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4683 Nr: 2212-61.2000.811.0050

 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: JUNQUEIRA & MOREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B, JOSÉ EDUARDO DE SOUZA NEVES - OAB:4.681, LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.934, MÁRIO EDUARDO 

MARQUARDT - OAB:2.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286

 Autos n° 2000/489 (Código 4683)

Requerente: Junqueira & Moreira Ltda.

Requerido: Município de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Certifique quanto à atualização dos patronos da parte autora e, em 

seguida, caso não esteja atualizado o Sistema Apolo, intime-se o 

requerente para que apresente memoriais em quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 27 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90179 Nr: 1878-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ALVES ANDRADE, SUELLEN 

CRISTINA DE ALMEIDA NEVES, ROBSLLEY PINHEIRO DA SILVA, 

RONEILTON MALAQUIAS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B
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 Autos nº 1878-31.2017.811.0050 (Código 90179)

Autor: Ministério Público

Réus: Jessica Alves Andrade e outros

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de, Suellen 

Cristina de Almeida, Roneilton Malaquias Correia, Jéssica Alves de 

Andrade, Robisley Pinheiro da Silva, Ana Paula Gonçalves de Oliveira e 

Devisson da Silva Santana, qualificada nos autos, pela suposta prática do 

delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Houve desmembramento do feito, às f. 104-106, permanecendo nestes 

autos os réus, Suellen Cristina de Almeida, Roneilton Malaquias Correia, 

Jéssica Alves de Andrade e Robisley Pinheiro da Silva

Às f. 85 foi determinada a notificação dos acusados.

As acusadas Jéssica Alves de Andrade e Suellen Cristina de Almeida 

foram devidamente notificadas às f. 102 e apresentaram defesa prévia ás 

f. 132-135 e 137-1140.

Os acusadas Roneilton Malaquias Correia e Robisley Pinheiro da Silva 

foram devidamente notificados às f. 188-189 e apresentaram defesa ás 

f.198-205.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os 

elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial a 

peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e o laudo 

preliminar de constatação (f. 28), o entorpecente encontrado na posse da 

acusada apresentou resultado positivo para a presença de maconha, 

defluindo, daí, portanto, indícios da autoria e materialidade do delito.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Posto isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Designo audiência de instrução, debates 

e julgamento para o dia ___10_/___05_/2018__, às ___14_h__00__min na 

sala de audiências deste fórum, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar 

de advogado.

 Cite-se e intime-se pessoalmente os acusados.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e os defensores 

dos réus.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92950 Nr: 3549-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3549-89.2017.811.0050 (Código 92950)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Fabio Lopes Regis

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Fabio Lopes Regis, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 66-67 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __20__ / __fevereiro____________ / 

2018_ ,às ___14_h_00___min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94728 Nr: 4611-67.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE PONTA PORÃ/MS, THIAGO DE 

OLIVEIRA, ROSELENE FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVAN SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES ROSALVO S. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 7239

 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94958 Nr: 4727-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA COMARCA DE BRASNORTE, Usimat 

Destilaria de Álcool Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ACCO, LUCIMARI 

ROSSATO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 4908-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95503 Nr: 5011-81.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., 2ª VARA ESPECIALIZADA 

DIREITO BANCÁRIO/CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CAROLINA DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 2362-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO, TAMIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 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, TAMIRES DOS SANTOS, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 14 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 223-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101.856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

Campo Novo do Parecis, 29 de novembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76580 Nr: 3113-04.2015.811.0050

 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 VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, ARY LUIZ MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19.755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69545 Nr: 2919-38.2014.811.0050

 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: NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME, 

EDSON ZEFERINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE LIMA METALÚRGICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78660 Nr: 53-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65205 Nr: 3240-10.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE SÁ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAS APARECIDO 

GUIMARÃES SUCUPIRA - OAB:OAB/PR 42.382

 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 1053-58.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

APRESENTANDO DEMONSTRAIVO ATUALIZADO DO DÉBITO.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25956 Nr: 2580-26.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ROBERTO HERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISEU ROBERTO HERMANN, Cpf: 

54050251000, Rg: 638.667, Filiação: Anildo Hermann e Jandira Maria 

Hermann, brasileiro(a), natural de Chiapeta-RS, 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: "Na noite de 30 de setembro de 2001, na sede da 

Fazenda Santo Augusto, nesta Cidade, os denunciados, GEDER JOSÉ DE 

JESUS BATS, CLEBER FRANCISCO DE JESUS BATS, ELISEU ROBERTO 

HERMANN e SIRITO JOÃO CHINI, em comunhão de esforços e conjugação 

de vontades e mediante arrombamento, subtraíram, para si, oitenta litros 

de Verdict, lote PE2334F102, fabricado no ano 2000, 05 caixas de litros 

cada de Curacron 500, lote 9105273076, objetos avaliados em R$ 

7.700,00 (Sete mil e setecentos reais) (fl.19 do IP), pertencentes à vítima 

GENÉSIO MARCOS SPONCHIADO. Na oportunidade, os denunciados, com 

o intuito de obter lucro fácil, deslocaram até este Estado com a vontade de 

realizar furtos de defensivos agrícolas e deixar a região em seguida. Na 

data acima referida, os denunciados, fazendo uso da Camionete F4000, 

pertencente ao denunciado GEDER JOSÉ, bem como com uma Camionete 

Silverado, marca Chevrolet, cor branca, e outro veículo a ser identificado, 

dirigiram-se até esta Cidade e passaram a procurar local próprio para a 

prática delituosa. Ato contínuo ao chegarem na Fazenda da vítima e 

notarem a ausência de pessoas por perto, passaram a arrombar os 

cadeados do galpão onde os objetos estavam e apossaram-se dos 

mesmos. Para tanto, carregaram os produtos nos veículos. Na fuga, o 

veículo Ford F4000 ficou atolado, tendo os denunciados abandonado o 

mesmo na lavoura e fugindo com outros veículos. No dia seguinte, a 

polícia, em diligência realizada próximo à Fazenda, apreendeu o veículo 

Ford-F4000, bem como outro veículo Ford-Pampa. Ainda neste dia, o 

denunciado GEDER foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de posse de 

diversas caixas de defensivos agrícolas, juntamente com os 

co-denunciados, oportunidade em que transferiam a carga para um 

caminhão em um posto de combustível na cidade de Cuiabá. No ato, não 

souberam dar explicações claras aos Policiais, envolvendo-se em outra 

prática delituosa de corrupção - fato apurado em feito próprio na Capital 

deste Estado. Assim agindo, incorreram os denunciados GEDER JOSÉ DE 

JESUS BATS, CLEBER FRANCISCO DE JESUS BATS, ELISEU ROBERTO 

HERMANN e SIRITO JOÃO CHINI, nas sanções do art. 155, inciso I 

(mediante arrombamento) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal 

Brasileiro, motivo pelo qual Ministério Público oferece a presente denúncia, 

requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados para 

interrogatório e defesa que tiverem, ouvidas as pessoas (testemunhas) 

arroladas, cumpridas as demais formalidades legais, até final julgamento e 

condenação.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal. No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público às f. 

509. Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 363, 

§1º, do Código de Processo Penal, com atenção ao que dispõe o art. 361 

do mesmo Codex.Caso o acusado não responda a ação, tampouco 

constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério 

Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Após, concluso para deliberação.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como expeça-se 

ofício à Superitendência de Gestão de Cadeias visando a localização do 

denunciado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 27 de abril de 2.016.Cláudia Anffe 
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Nunes da CunhaJuíza 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, ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de março de 2017

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68009 Nr: 1852-38.2014.811.0050

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17023/O, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Passamani de 

Oliveira - OAB:17.758/MT, ALESSANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 12602

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2150 Nr: 2005-96.1999.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDERLE, MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72142 Nr: 460-29.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA METALFRIZ LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGÉLICA GRÉGIOS - 

OAB:212349

 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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3181 Nr: 716-94.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR AZILIERO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, ELICÁSSIA JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13557 Nr: 528-62.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378 OAB/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270 OAB/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832 

OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39714 Nr: 3067-54.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA ROSADO-ME, SANDRA 

REGINA ROSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 666-82.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, MARIA 

REGINA RANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61731 Nr: 2742-45.2012.811.0050

 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: SAULO CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINA ALVINO MARTINS, VALMIR 

APARECIDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75663 Nr: 2551-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA QUEILA FOGAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 2607-28.2015.811.0050

 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: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LEMAINSKI JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS SANCHES - 

OAB:38.007/PR

 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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81716 Nr: 1774-73.2016.811.0050

 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: LOURDES PRATES TOMAZ -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 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 autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 2063-16.2010.811.0050

 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: NELSON HENKEMAIER, SANDRA MARA MORAES 

HENKEMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A ( GRUPO GOL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238, FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12.866 MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/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 requerida, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35494 Nr: 2283-14.2010.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, FEDERAÇÃO SINDICAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

FESSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 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 requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos acerca 

do pleito de f. 261-268.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 1393-41.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:2571/RO, LISIANE DE 

FATIMA ZORZO - OAB:8114-B, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, opor embargos.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1851-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DA ROCHA REIS ALVES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOBRADEIRAS METALNEY LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROSA - 

OAB:69006

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70391 Nr: 3521-29.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83213 Nr: 2687-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BECK ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39884 Nr: 140-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANSELMO CONSTANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROC. FEDERAL

 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 para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60783 Nr: 1786-29.2012.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

retorno do AR, cuja finalidade não foi atingida, acostado em fls., indicando 

o atual endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 1636-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DALMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9444/MS, MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - OAB:11303/MS, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/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 EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, opor embargos.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 3843-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468/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 EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87765 Nr: 521-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DIMAS BRANDELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 521-16.2017.811.0050 (Código 87765)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Bruno Dimas Brandeleiro

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Bruno Dimas Brandeleiro, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 37-42 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __10__ / __maio____________ / 2018_ 

,às ___17_h__00__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 18 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65431 Nr: 3459-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARCY FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/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 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EMERSON DARCY 

FERREIRA ALVES, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 

dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/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, ADRIANO OLIVEIRA 

MACEDO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89772 Nr: 1639-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI CALLEGARO

 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, AMAURI CALLEGARO, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 2521-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/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, EDIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 2970-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR BRUNO DOS SANTOS

 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, CESAR BRUNO DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18822 Nr: 2563-58.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO EVARISTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARIBE TRATORES E MÁQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5827/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTOLOTO FELIX NETO - 

OAB:7609, ESDRA EUCLIDES DE OLIVEIRA - OAB:22.015, MOSAR 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13689

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos acerca 

dos documentos acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20440 Nr: 745-37.2006.811.0050

 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): SAUL ANTONIO CASTELLI, BEATRIZ MARIA 

SEIBEL CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38119 Nr: 1472-20.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTO PEÇAS E VEICULOS LTDA, 

GERSON DOMINGOS PIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39718 Nr: 3071-91.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39861 Nr: 117-38.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. MORAES-ME, LUCIANE ANDRESSA 

MORAES, CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63639 Nr: 1651-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de f. 132.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81450 Nr: 1617-03.2016.811.0050

 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: IVANILDO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83156 Nr: 2649-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B SILVA ME, FERNANDO BLANCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

Campo Novo do Parecis, 17 de dezembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39677 Nr: 3030-27.2011.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA 

PIOTROWSKI - OAB:93.048

 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 requerida, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Campo Novo do Parecis, 24 de novembro de 2017.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39862 Nr: 118-23.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA SCHIAVINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39937 Nr: 194-47.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40305 Nr: 559-04.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60500 Nr: 1493-59.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MASSOLA-ME, HALLITON MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72846 Nr: 868-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA DOS SANTOS CASSIANO, 

WUDSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312/MT

 Vistos.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às f. 

438-448, expeça-se guia de execução definitiva dos réus.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79573 Nr: 546-63.2016.811.0050

 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: MARISA SEGATTO JOHANN

 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:

 Processo nº: 546-63.2016.811.0050 (Código 79573)

Requerente: Marisa Segatto Johann

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 PREVIDENCIÁRIO

Vistos.

Considerando que o processo aportou na Secretaria da 2ª Vara, após a 

data aprazada para realização da audiência, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia ___16_/__05___/2018, às 

___14_h__00__min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81056 Nr: 1371-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº: 546-63.2016.811.0050 (Código 79573)

Requerente: Marisa Segatto Johann

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 PREVIDENCIÁRIO

Vistos.

Considerando que o processo aportou na Secretaria da 2ª Vara, após a 

data aprazada para realização da audiência, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia ___16_/__05___/2018, às 

___14_h__30__min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 1694-12.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL DO ESPIRITO SANTOS AMÉRICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Diante da petição de f. 104-105, deixo de analisar o pedido de f. 98-99.

Assim, prossiga o recuperando no cumprimento das condições impostas 

às f. 92.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82650 Nr: 2311-69.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN MARCHIO REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, DEVAIR MARCHIO JUNIOR, REGINA FURLAN 

MARCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82918 Nr: 2495-25.2016.811.0050

 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): CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 2915-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO 

- OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 Autos n° 2915-30.2016.811.0050 (Código 83593)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Edson Batista da Silva

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Edson Batista da Silva, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 86-88 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __17__ / __05____________ / 201_8 ,às 

___13_h__30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 18 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89104 Nr: 1256-49.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOVIC SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação do pedido 

de f. 53.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89819 Nr: 1667-92.2017.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURLAN MARCHIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92132 Nr: 3067-44.2017.811.0050

 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: CAPITAL DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO STUMM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de f. 22.

Assim, designo nova data para audiência de conciliação para o dia 

28/02/2018, às 15h00min.

Atente-se para o endereço informado às f. 21.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92960 Nr: 3557-66.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 19.

Assim, retifique-se o campo "PENAS IMPOSTAS NO PROCESSO" para 

cosntar 3 meses de DETENÇÃO.

Outrossim, retifique-se a data do trânsito em julgado para a defesa, em 

conformidade com a certidão de f. 16.
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Sem prejuízo, designo audiência admonitória para o dia 06/03/2018, às 

14h00min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60702 Nr: 1703-13.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOMBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63707 Nr: 1728-89.2013.811.0050

 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): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, CARMO JOSÉ 

MOREIRA, DEBORA SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYKA LINDAURA 

CRISOSTOMO SODRE FARIAS - OAB:16296

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65889 Nr: 8-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL MACHADO, LEONEL MACHADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163.08-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 3155-53.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYANE LESCANO DOS SANTOS, FABIO 

JUNIOR ROGLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1909-85.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO, 

JACI PEREIRA TARGINO, MARISA HELENA WIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS DA ROSA - 

OAB:

 Vistos,

Tendo em vista a realização do Mutirão Sicredi junto ao CEJUSC, e, 

considerando o termo aportado aos autos, INTIME-SE a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83054 Nr: 2588-85.2016.811.0050

 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: LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Trata-se de ação de modificação de guarda c/c direito de visitas e 

alimentos ajuizada por Leidiane Gomes de Souza em face de José Antonio 

Pereira Campos.

As partes apresentaram acordo às f. 59.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo (f. 61).

Às f. 62 o acordo foi homologado.

Em seguida, às f. 63-64 e 65-82 a parte requerida apresentou, por meio de 

advogado constituído, duas contestações e reconvenções, nos mesmos 

termos.

Às 85-87 o requerido, por meio de sua patronesse, informou que a parte 

autora não está cumprindo o acordo convencionado, cenário que pugna 

pelo prosseguimento do feito para que seja concedida a aguarda unilateral 

do menor.

Às f. 93 o feito foi chamado à ordem, oportunidade que se revogou a 

sentença de f. 62, e determinou a intimação da parte autora para 

apresentar impugnação.

Impugnação à contestação juntada às f. 95-99.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela realização de 

estudo psicossocial com o requerente e a requerida e a designação de 

audiência de conciliação (f. 102).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Defiro o requerimento ministerial de f. 102.

Assim, nomeio a equipe multidisciplinar desta comarca para a realização 

de estudo psicossocial com as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 10/05/2018, às 
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13h30min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

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: 8010283-51.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS MACAUBAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ VASCONCELOS OAB - MT5460/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010283-51.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes acerca do resultado da penhora via BacenJud, bem 

como para no prazo de 10 (dez) dias, requeiram o que entender de direito, 

sob pena do arquivamento do processo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2017. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-63.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA CANTERI GIACOMET (REQUERENTE)

MARCELO GIACOMET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000077-63.2017.8.11.0050 Nome: ELOISA MARIA CANTERI GIACOMET 

Endereço: Rua Paraná, 462, NE, Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: MARCELO GIACOMET Endereço: Rua Paraná, 462, 

NE, Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, 

Portaria 03, Prédio 24, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2017. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-61.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Numero do 

Processo: 1000394-61.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS 

CAMARGO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Diante da divergência 

na documentação inerente as restrições exsitentes nos órgãos de 

proteção ao crédito constantes em nome do autor, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, e determino que a parte autora traga aos 

autos os extratos do SPC/SERASA onde demonstrem de forma clara e 

precisa as restrições financeiras existentes em seu nome, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis - MT, 14 de Dezembro de 2017. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-39.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ TAMIOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000389-39.2017.8.11.0050 Parte autora: EDEMAR LUIZ TAMIOZZO Parte 

reclamada: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Em cumprimento da 

liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000357-38.2017.811.9005, cuja cópia consta anexa aos presentes 

autos, determino a suspensão da presente demanda, até ulterior 

deliberação nos autos do referido mandamus. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Quinta-feira, 14 de Dezembro de 

2017. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CLENIO STIVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000258-64.2017.8.11.0050 REQUERENTE: DARCI CLENIO 

STIVANI REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por EDIANE MARIA DOS SANTOS LOPES 

em face de EMBRATEL TVSAT TEELCOMUNICAÇÕES S.A ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 10826804. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 10897714. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-89.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE DE SOUZA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000321-89.2017.8.11.0050 REQUERENTE: VALDICE DE 

SOUZA AZEVEDO REQUERIDO: AYMORE 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. 11048185 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, 12 de DEZEMBRO de 2017. 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, 12 de 

DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CLENIO STIVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000258-64.2017.8.11.0050 REQUERENTE: DARCI CLENIO 

STIVANI REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de 

Execução de Sentença proposta por EDIANE MARIA DOS SANTOS LOPES 

em face de EMBRATEL TVSAT TEELCOMUNICAÇÕES S.A ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 10826804. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 10897714. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DOURADO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000236-06.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARCIA DOURADO 

DE ASSIS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por MARCIA 

DOURADO DE ASSIS em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S.A. ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Executada informou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 11012721. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

Alvará conforme requerimento constante no Id.: 11098895. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, 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, 13 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 13 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-40.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE MARIA DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010286-40.2015.8.11.0050 REQUERENTE: EDIANE MARIA DOS 

SANTOS LOPES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por EDIANE 

MARIA DOS SANTOS LOPES em face de EMBRATEL TVSAT 

TEELCOMUNICAÇÕES S.A ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Executada informou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 10956946. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

Alvará conforme requerimento constante no Id.: 11054186. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, 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, 13 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 13 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-83.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDITE MASSOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000399-83.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ELEDITE MASSOLA 

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 citado (Id.: 10558844), 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 na cobrança de título 

executivo extrajudicial no valor total de R$ 3.810,33 (três mil oitocentos e 

dez reais e trinta e três centavos), representados pelos cheques 

acostados no Id.: 10404928, perfazendo o valor atualizado de R$ 4.812,66 

(quatro mil oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos). 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. No esteio do 

artigo 206, §5º, I do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de 

dívidas representadas por instrumento particular é de 5(cinco) anos, 

portanto, a presente ação não resta alcançada pelo instituto da 

prescrição. Por não constar nos autos documentos 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$ 4.812,66 (quatro mil oitocentos e doze reais e 

sessenta e seis 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, 13 de 

dezembro de 2017. 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, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MANOEL DE SA (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 Numero do 

Processo: 1000398-98.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: CLODOALDO 

MANOEL DE SA 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 citado (Id.: 10757836), 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 venda de diversos produtos ao 

Promovido, totalizando o valor de R$ 6.000,44 (seis mil e querenta e quatro 

centavos), conforme NOTAS FISCAIS acostada no Id.: 10404760. Aduz 

ainda, que o Promovido não efetuou o pagamento dos boletos nas datas 

previstas, ocasionando uma dívida atualizada no valor de R$ 6.551.30 

(seis mil quinhentos e cinquenta e hum reais e trinta 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. Portanto, não havendo documentos 

carreados que motive a alteração do convencimento, presumido pela 

legislação processual, 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$ 

6.551.30 (seis mil quinhentos e cinquenta e hum reais e trinta 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, 13 de dezembro de 2017. 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, 13 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI OLIVEIRA CONCEICAO (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 Numero do 

Processo: 1000402-38.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ROSINEI OLIVEIRA 

CONCEICAO 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 citado (Id.: 10591957), 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 venda de diversos produtos ao Promovido, 

totalizando o valor de R$ 276,82 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta 

e dois centavos), conforme duplicatas acostadas no Id.: 10405556. Aduz 

ainda, que o Promovido não efetuou o pagamento dos boletos nas datas 

previstas, ocasionando uma dívida atualizada no valor de R$ 377,68 

(trezentos e setenta e sete reais e sessenta 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. Portanto, não havendo documentos 

carreados que motive a alteração do convencimento, presumido pela 

legislação processual, 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 
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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$ 

377,68 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta 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, 13 de dezembro de 2017. 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, 13 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-29.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANY CAROLINI DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA P TAVARES - 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 Numero do 

Processo: 1000325-29.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ANY CAROLINI DOS 

SANTOS REIS REQUERIDO: MARIA P TAVARES - ME Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, E PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por 

ANY CAROLINI DOS SANTOS REIS, em face de MARIA P. TAVARES - ME, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Pois bem, em análise aos 

documentos que instruem a inicial, a empresa que negativou o nome da 

reclamante possui o nome de INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA, em razão de uma dívida com vencimento em 30/01/2017. 

Destarte, verifico que a parte reclamada MARIA P TAVARES - ME não é 

legitimada a figurar no polo passivo da ação, pois do que se infere do 

material probatório, foi aberta posteriormente a inscrição da dívida. Assim, 

carece de uma das condições da ação, qual seja, legitimidade de parte. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, constatada a 

ilegitimidade passiva da reclamada MARIA P TAVARES - ME, nos termos 

do art. 485, VI , JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. 

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, 13 de 

dezembro de 2017. 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, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-51.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ILAMAR PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

.POLYART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

EURIPEDES FERREIRA 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 Numero do 

Processo: 8010186-51.2016.8.11.0050 REQUERENTE: ILAMAR PIAIA 

REQUERIDO: .POLYART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, EURIPEDES 

FERREIRA DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial 

proposta por ILAMAR PIAIA em face POLYART COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 11117726). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, 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. 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, 13 de 

DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIRANDA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE ALMEIDA FRANCA (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 Numero do 

Processo: 1000048-13.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ADRIANO MIRANDA 

DE MACEDO REQUERIDO: MARCIA DE ALMEIDA FRANCA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ADRIANO 

MIRANDO DE MACEDO em face MARCIA DE ALMEIDA FRANCA, ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id. 11117670). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, 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. 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, 13 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 13 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-44.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - 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 Numero do 

Processo: 8010234-44.2015.8.11.0050 REQUERENTE: NOVANET - 

PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

REQUERIDO: JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - EPP Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por NOVANET – 

PRESTADORA DE SREVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME em 

face JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - EPP, ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id. 11117581). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, 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. 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, 13 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 13 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000343-50.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRITON JOVENCIO 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 Numero do 

Processo: 1000343-50.2017.8.11.0050 EXEQUENTE: ADRIANE ALVES 

THEODORO DE MORAES, MARIA ROSEMAR BURATTI EXECUTADO: 

JAIRITON JOVENCIO DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES em 

face JAIRITON JOVENCIO DA SILVA, ambas partes qualificadas nos autos 

em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 

11117547). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, 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. 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, 

13 de DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000342-65.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MASSANBANI (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 Numero do 

Processo: 1000342-65.2017.8.11.0050 EXEQUENTE: ADRIANE ALVES 

THEODORO DE MORAES, MARIA ROSEMAR BURATTI EXECUTADO: 

PAULO SERGIO MASSANBANI Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES E 

OUTROS em face PAULO SERGIO MASSANBANI, ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id. 11117497). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, 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. 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, 13 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 13 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON CLAUDIO GIRARDI CRUZ (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 Numero do 

Processo: 1000266-41.2017.8.11.0050 EXEQUENTE: ELISABETE 

APARECIDA BASSANI EXECUTADO: VANDERSON CLAUDIO GIRARDI 

CRUZ Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por ELISABETE APARECIDA BASSANI em face VANDERSON CLAUDIO 

GIRARDI CRUZ, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id. 11117456). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 
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abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, 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. 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, 13 de 

DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-69.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA APARECIDA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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 

nº 1000387-69.2017.8.11.0050 REQUERENTE: LIDIA APARECIDA DA 

SILVA ROSA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

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, 13 de 

dezembro de 2017 . 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, 13 de dezembro de 2017 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-82.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GEBAUER (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 Numero do 

Processo: 1000412-82.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARCA COMERCIO 

DE AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: NELSON GEBAUER Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO proposta por MARCA COMERCIO DE AUTO 

PECAS LTDA em face de NELSON GEBAUER. Formada a angularidade da 

relação processual, a parte autora desistiu da ação, conforme consta 

petição constante no Id.: 10989700. Decido. Há que se registrar, por 

oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular citação, no 

âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante 

enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 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, 

13 de DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-58.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LOPES JESUS GAETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000336-58.2017.8.11.0050 REQUERENTE: GABRIELA LOPES 

JESUS GAETA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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. 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 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no VALOR DE R$ 106,77 

(CENTO E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme 

registrado no SERASA /SPC, 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 a Promovente não 

efetuou a quitação aos débitos inerentes ao cartão de crédito OUROCARD 

VISA INTERNACIONAL, conforme DOCUMENTAÇÃO acostada no ID.: 

10320589/10320757. Inicialmente, devemos observar que a Promovente 

apesar de impugnar os fatos e documentos apresentados pela Promovida 

na peça contestatória, não há provas para afastar A INADIMPLÊNCIA 

PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 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 não comprovou a efetiva quitação dos débitos 

em aberto, restando, portanto, legítima a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito. 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, 
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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, 

13 de dezembro de 2017. 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, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-35.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT0003585A (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000344-35.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JM AVIACAO 

AGRICOLA LTDA - ME 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 ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Alega a promovida ENERGISA MATO GROSSO – DSITRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que os débitos são oriundos da relação contratual 

firmada com a empresa ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos documentos que 

instruem os autos, a empresa que negativou o nome do reclamante diz 

respeito concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso do 

Sul, responsável pelo fornecimento de energia na unidade consumidora n. 

32582609, localizada no endereço FAZENDA JULIO MARTINS, RODOVIA 

MS 306, KM 87, CHAPADAO DO SUL/MS. Destarte, verifico que a parte 

reclamada não é legitimada a figurar no polo passivo da ação, motivo pelo 

qual, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA. ANTE O EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, constatada a ilegitimidade passiva da 

reclamada, nos termos do art. 485, VI, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. 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 

do Parecis, 13 de DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-19.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000358-19.2017.8.11.0050 REQUERENTE: RAQUEL MARIA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. DA PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL Alega a Promovida, inépcia 

da inicial, tendo em vista a parte autora ter efetuado pedido genérico e 

indeterminado, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa. Apesar 

das alegações da Promovida, vejo que os pedidos constantes na petição 

inicial não certos e determinados, sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a 

promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de 

exame pericial. Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade 

de realização de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos 

encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO 

DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. 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$ 5.003,48 (cinco mil e três reais e quarenta e oito 

centavos), com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito no dia 

23/11/2015, 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 

reclamante afirma desconhecer. 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 contratação de empréstimo bancário pela Promovente; tais 

como, documento pessoal, comprovante de endereço, cartão de benefício 

da previdência social, contrato(Id.: 10506005) com assinaturas 

convergentes com a constante na procuração. Inicialmente, devemos 

observar que a Promovente não apresentou Impugnação quanto aos fatos 

e documentos apresentados pela Promovida na peça contestatória, 

restando incontroversa a contratação do empréstimo bancário no valor de 

R$ 5.003,48 (cinco mil e três reais e quarenta e oito centavos). 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. 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 se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos 

os documentos necessários para comprovar a contratação dos serviços 

de telefonia/internet efetuado pelo Promovente. 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, 13 de dezembro de 2017. 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, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ELIAS SIEBERT OAB - MT18591-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000363-41.2017.8.11.0050 REQUERENTE: IGOR BRITO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 exame pericial. Apesar das alegações 

da Promovida, não há necessidade de realização de perícia para o 

deslinde da causa, sendo assim, os autos encontra-se maduro para 

prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a 

Promovida, que a presente ação deve ser extinta, tendo em vista que a 

Promovente não demonstrou a busca via administrativa para solução do 

problema, não podendo falar em resistência da parte promovida. Apesar 

das alegações da Promovida, não é obrigatório a tentativa de solução 

administrativa para o deslinde da causa, pois o cerne da lide é a 

negativação do nome da autora sendo assim, os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, 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. 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 

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, nos valores de R$ 325,48 (trezentos e vinte e cinco 

reais e quarenta e oito centavos); e 1.181,37 (hum mil cento e oitenta e 

hum reais e trinta e sete centavos), referentes ao contrato nº 

418053048827900. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. As Promovidas em sua 

contestação alega que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, 

pugnando pela improcedência da ação. 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 documentação apresentada pelo Promovido é totalmente 

diversa dos documentos pessoais apresentados pela Promovente, vemos 

que, é nítida a diferença entre as assinaturas, e nem sequer anexou a 

peça de defesa os documentos apresentados no momento da aquisição 

dos serviços bancários. No presente caso, ainda que havendo fraude, 

não exime a empresa da responsabilidade pela reparação dos danos 

decorrentes da prestação de serviço comprovadamente defeituoso, em 

face da incidência da teoria do risco do empreendimento ou risco da 

atividade profissional, que rege as relações de consumo. 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. A Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso, assim já decidiu: EMENTA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. FATOS 

MODIFICATIVADOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO PROVADOS. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Não tendo a parte recorrida comprovado que os débitos 

têm origem em contrato firmado pelo requerente, presume-se a fraude. 

Sentença que condenou a recorrente à devolução em dobro do indébito e 

ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. 

Deve ser mantida a sentença que reconhece a ocorrência do ilícito e fixa 

os danos morais e materiais em consonância com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 176330420158110006/2016, , Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito - Relator NELSON DORIGATTI; Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016) Dos autos extrai-se que a 

Promovida não se desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a 

presunção de irregularidade da cobrança perpetrada. 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 condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente a relação jurídica 

entre as partes, bem como inexigível o débito NOS VALORES de R$ 

325,48 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos); e 

1.181,37 (hum mil cento e oitenta e hum reais e trinta e sete centavos), 

referentes ao contrato nº 418053048827900. B) CONDENO, a parte 

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. Ato 

contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, a qual 

desde já fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação, limitando-se ao 

teto do Juizado. 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, 13 de 

DEZEMBRO de 2017. 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, 13 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-36.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDSON L DA SILVA - 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 Numero do 

Processo: 1000331-36.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ROBERTO 

CARDOSO REQUERIDO: CLEDSON L DA SILVA - ME Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 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. DECIDO. O ponto 

crucial da presente ação é que o Promovente tem o fito de ver-se 
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ressarcida dos prejuízos causados pelo Promovido, haja vista que os 

serviços realizados em suas motocicletas MOTO HONDA CARGO 125 e 

DAYHUN125, não atenderam aos fins desejados, requer portanto a 

devolução do valor de R$ 2.340,00 (DOIS MIL TREZENTOS E QAURENTA 

REAIS). A Promovida, em sede de contestação, alega que os serviços 

foram prestados a mais de dois anos, e que após quatro meses o 

Promovente retornou a loja e alegou problemas na motocicleta, e no 

corrente ano alega que os serviços foram deficientes. Inicialmente, 

devemos observar que a Promovente não apresentou Impugnação quanto 

aos fatos descritos na peça contestatória. Analisando com acuidade o 

material colacionado nos autos, a prova que deveria ter sido produzida 

pela parte Promovente não é impossível ou excessivamente impossível, 

bastaria que acostasse aos autos ordens de serviços, recibos, nem 

sequer documentos de propriedade das motocicletas foram acostados 

aos autos pelo Autor. 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 o 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. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido de restituição dos valores pagos pelo 

Promovente. 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, 13 de 

dezembro de 2017. 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, 13 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-52.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MENDES FONSECA (REQUERENTE)

ANGELA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ROSSATO PIOVEZAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000317-52.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ANGELA MENDES 

DE SOUZA, DIOGO MENDES FONSECA REQUERIDO: ALDO ROSSATO 

PIOVEZAN 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. Pois bem. Alegam os Promoventes que 

foram agredidas verbalmente pelo Promovido, e foram expostos a situação 

vexatória com palavras debaixo calão, sem qualquer motivo plausível ou 

sem que as autoras tivesse provocado a situação. Pugna ao final pela 

indenização por danos morais. O Promovida em sede de contestação 

alega que não ofendeu os Promoventes, apenas procurou a segundo 

promovente para que efetuasse o pagamento da conta de energia que 

estava em aberto, e que ocasionou o corte de energia no imóvel. 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. 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). (grifei e negritei). O Superior 

Tribunal de Justiça assevera ainda que: “É entendimento assente de 

nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua 

convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, 

pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a 

composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. 

José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). Dos autos extrai-se 

que inexistem provas acerca das alegadas lesões verbais, nem sequer os 

Promoventes impugnaram a peça defensiva, bem como não comprovaram 

que a situação tenha efetivamente causado prejuízo aos Promoventes, a 

ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos psíquicos 

capaz de ensejarem ressarcimento pecuniário. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES 

RECÍPROCAS. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. Caso em que a 

prova do processo indica que os litigantes exaltaram-se no momento em 

que travaram uma discussão quanto aos problemas no condomínio, 

havendo troca de ofensas recíprocas e mútua violência entre as partes. 

Partes que se revidaram mutuamente. Improcedência tanto do pedido 

indenizatório como da reconvenção. Sentença mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055594261, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 29/05/2014) Dos autos não restou 

comprovado quem deu início às agressões verbais perpetradas, tal ônus 

que incumbia aos autores, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, 

com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 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, 14 de dezembro de 2017. 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, 14 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-87.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME DA SILVA PEREIRA (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 Numero do 

Processo: 1000444-87.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: COSME DA SILVA 

PEREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

JUNQUEIRA MATERIAIS E COSNTRUÇÃO LTDA - ME em face de COSME 

DA SILVA PEREIRA. Formada a angularidade da relação processual, a 

parte autora desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 

11143437. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 370 de 700



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, 14 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 14 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-54.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE DOROTEU DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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 

nº 1000388-54.2017.8.11.0050 REQUERENTE: EDJANE DOROTEU DA 

SILVA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante 

ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a 

audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência 

para a qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, 

independentemente de intimação. Isento de custas e despesas 

processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

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, 14 de 

dezembro de 2017 . 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, 14 de dezembro de 2017 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-52.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERGIO SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

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 

nº 1000414-52.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARCOS SERGIO SIMOES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente 

demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência de 

conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a qual 

foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante 

o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente de 

intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada 

no PJE. Transitada em julgado, 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, 14 de dezembro de 2017 . 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, 14 de 

dezembro de 2017 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-32.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JORGE VOISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000286-32.2017.8.11.0050 REQUERENTE: VALMIR JORGE 

VOISKI - ME REQUERIDO: TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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 o Promovente alega que NÃO contratou os serviços 

de INTERNET DEDICADA da Promovida que justificasse a inclusão dos eu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela indenização por 

danos morais A Promovida, em sede de contestação, alega que a empresa 

Promovente tinha pleno conhecimento dos débitos em questão, e que deu 

seu aceite na sucessão do contrato firmado com a empresa R.A.Voiski – 

ME, tanto é que o serviço não teve qualquer dissolução de continuidade. 

Inicialmente, devemos observar que a Promovente apresentou Impugnação 

quanto aos fatos e documentos apresentados pela Promovida na peça 

contestatória, repisando o procedência dos pedidos iniciais. Frisa-se 

neste momento que os pedidos inicias se resumem em pugnar pelo 

deferimento liminar, e, indenização por danos morais, em momento algum, 

o Promovente requereu a declaração de inexistência do valor de R$ 

11.000,00 (onze mil reais), aduz este juízo portanto que é o Autor 

reconheceu a existência de tal pendência financeira junto a Promovida. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, 

não assiste razão ao Promovente, pois resta incontroverso pelos e-mails e 

documentos presentes nos autos que o Autor tinha pleno conhecimento 

dos débitos em aberto, em especial pelo fato do representante do Autor 

requerer junto a Promovida APENAS A MUDANÇA DE TITULARIDADE DO 

CONTRATO, QUANDO A FORMA MAIS ACERTADA JURIDICAMENTE SERIA 

PROCEDER AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA 

R.A.VOISKI – ME ARCANDO COM OS DÉBITOS EM ABERTO, MAS, ASSIM 

NÃO O FEZ, ESSE MESMO REPRESENTANTE SOLICITOU APENAS 

MUNDANÇA DE TITULARIDADE DO CONTRATO VIGENTE, PROCEDENDO, 

PORTANTO, A SUCESSÃO DOS DÉBITOS ANTERIORMENTE CONTRÁIDAS 

PELA EMPRESA SUCEDIDA. 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. Dispõe o artigo 1146 do Código Civil, 

in verbis: Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo 

pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que 

regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo 

solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos 

créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do 

vencimento. 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. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo 

que a maneira mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA 
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da presente ação. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Promovida em sua 

defesa formula pedido contraposto, para que a Promovente seja compelida 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Nesse 

sentido, inobstante as alegações formuladas pela parte reclamante, restou 

comprovada a utilização dos serviços fornecidos pela Promovida, fazendo 

jus ao recebimento ao valor que não foi quitado. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, e, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

Promovente a pagar o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescidos 

de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos, a partir da 

publicação da presente sentença. 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, 14 de dezembro de 2017. 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, 14 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-12.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SACHETTI DALSOLIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SMILES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000352-12.2017.8.11.0050 REQUERENTE: CAROLINE 

SACHETTI DALSOLIO REQUERIDO: SMILES 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 

ponto crucial da presente ação é que o Promovente alega que efetuou 

pelo site da Promovida a intermediação para locação de um veículo para 

seu esposo, aduz que quando seu esposo chegou para retirar o veículo, 

não constava nenhuma reserva no sistema da LOCALIZA; afirma que 

devido seu esposo ter dirigido a noite sofreu uma colisão no veículo. 

Pugna ao final pela devolução do valor de R$ 413,00 (quatrocentos e treze 

reais), inerentes as diárias do veículo, bem como R$ 2.240,00 (dois mil 

duzentos e quarenta reais) referentes ao sinistro do automóvel, 

totalizando a quantia de R$ 2.653,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e 

três reais). A Promovida, em sede de contestação, alega que a prestação 

de serviços foi pactuada como obrigação de meio, figurando somente 

como intermediadora da locação de veículo, concedendo, inclusive, milhas 

ao participante por realizar a reserva. Aduz que, o serviço contratado fora 

para realizar a reserva, serviço este devidamente executado e 

comunicado ao autor, conforme e-mails ( Id.: 9821324); Analisando com 

acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, não assiste razão 

ao Promovente, pois a locação dos veículos foram utilizadas conforme 

afirmado pela autora, bem como o sinistro no veículo locado é de 

reponsabilidade do locatário, não devendo tal ônus ser imputado a 

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. 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, 

14 de dezembro de 2017. 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, 14 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALENCAR VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DE SOUZA TRANSPORTE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FREDERICO RIFFEL JORGE OAB - SC35910 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000144-28.2017.8.11.0050 REQUERENTE: VIVIANE ALENCAR 

VIANA REQUERIDO: MARCIO JOSE DE SOUZA TRANSPORTE - 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. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente alega 

que contratou da empresa Promovida o serviço de frete exclusivo, pelo 

transporte dos produtos desembolsou o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais). Aduz que o serviço de frete comum perfaz a quantia de 

R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), tendo em vista que a franquia da 

chocolateria que a Promovente inaugurou exigir o frete na forma 

exclusiva, a Promovente não restou outra alternativa senão contratar os 

serviços da Promovida. A Promovente afirma que quando o caminhão da 

transportadora foi descarregar os produtos da Promovente, constatou-se 

que havia em seu interior mercadorias diversas das pertencentes a 

autora, o que causou irresignação, pois desembolsou altos valores à título 

de frete exclusivo. Pugna ao final pela reembolso de R$ 4.900,00 (quatro 

mil e novecentos reais), aduzindo que o frete não se deu de forma 

exclusiva. A Promovida, em sede de contestação, alega que a prestação 

de serviços foi pactuada realizada de forma eficaz, e as mercadorias 

foram entregues sem avarias. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que, assiste razão a Promovente, pois os 

serviços foram contratados de forma exclusiva, e a Promovida não tomou 

todas as cautelas necessárias na condução dos serviços prestados. 

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que a Promovente procurou a parte 

Promovida por diversas vezes para solução do problema, conforme 

e-mails constantes no Id.: 5851622, datados de 09/09/2016. 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 parte Promovida 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. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a restituição da diferença entre o frete exclusivo e o frete comum. 

Assim, verifico que a importância a ser restituída é de R$ 4.900,00 (quatro 

mil e novecentos reais). Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes autos, 

condenando a parte Promovida à restituição dos valores R$ 4.900,00 

(quatro mil e novecentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da 
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publicação da presente sentença. 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, 14 de dezembro de 2017. 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, 14 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDERCIO IGLIKOVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000330-51.2017.8.11.0050 REQUERENTE: LAUDERCIO 

IGLIKOVSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. 10918505 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, 14 de 

DEZEMBRO de 2017. 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, 14 de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-80.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSMIR MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000007-80.2016.8.11.0050 REQUERENTE: CLAUSMIR 

MANTOVANI 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, 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 tem o fito de ver declarada 

inexistente o débito referente a consignação de 03 (três) parcelas no 

valor de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), bem como 01 

(uma) parcela no valor de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta 

centavos), computando um TOTAL de R$ 110,40 (cento e dez reais e 

quarenta centavos). A Promovida, em sede de contestação, alega que não 

praticou ato ilícito, agindo dentro do exercício regular do direito, pois o 

Promovente efetuou a dois empréstimos consignados registrados sob o nº 

202916841, para liberação do valor de R$ 417,94(quatrocentos e 

dezessete reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em 60 parcelas 

de R$ 13,37 (treze reais e trinta e sete centavos), e o contrato de 

empréstimo consignado registrado sob o nº 249405592, para liberação do 

valor de R$ 2.093,27 (vinte dois mil e noventa e três reais e vinte e 

centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 64,23 (sessenta e quatro 

reais e vinte e três centavos). 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 

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. A Promovida comprovou ao longo do 

processo a adesão ao serviço de empréstimo consignado, constantes nos 

Id.:4659836. 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, 

14 de dezembro de 2017. 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, 14 de dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-10.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE APARECIDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000378-10.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE DE 

APARECIDO ALVES SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. A presente ação funda-se na alegação de inscrição indevida 

dos dados do Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual alega desconhecer sua origem, tendo em vista afirmar o 

pagamento das prestações do empréstimo consignado estão sendo 

quitadas nas datas pravistas, ou seja, não há inadimplência que 

justificasse a negativação no valor de R$ 235,93 (duzentos e trinta e cinco 
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reais e noventa e três centavos). Pugna, ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

indenização por dano moral. 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 o reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de 

defesa, apenas aduz que o Promovente não faz jus a indenização por 

danos morais, devendo ser aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça. 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 perpetrada. 

A Promovida não agiu com a cautela necessária para condução dos seus 

serviços, deixou de ser diligente na condução de seus negócios, 

concorreu efetivamente para a ocorrência da inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. No que se refere ao pedido de 

declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece 

acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita 

em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC na data de 05/03/2017, sendo que a outra 

restrição é datada de 30/03/2017, portanto, a inserção do valor de R$ 

235,93 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) é 

anterior ao registro da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NÃO DEVE SER 

INCIDIR NO PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. 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) DECLARO inexistente o débito no valor $ 235,93 

(duzentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), com data de 

restrição no dia 05/03/2017. 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. Ato contínuo, INTIME-SE A PROMOVIDA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Promovente dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária, 

em caso de descumprimento, a qual desde já fixo no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação, limitando-se ao teto do Juizado. 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, 14 de dezembro de 2017. 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, 14 de 

dezembro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-70.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FAITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DIER (REQUERIDO)

JOSE MIGUEL DIER (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 

nº 1000374-70.2017.8.11.0050 REQUERENTE: CRISTIANO FAITA 

REQUERIDO: FRANCISCO DIER, JOSE MIGUEL DIER Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

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, 16 de 

dezembro de 2017 . 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, 16 de dezembro de 2017 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000152-05.2017.8.11.0050 REQUERENTE: KLEBER DOS 

SANTOS PEREIRA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta 

por KLEBER DO SANTOS PEREIRA em face de EDITORA E DISTRIBUIORA 

EDUCACIONAL S/A ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 
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decorrer do procedimento a parte Executada informou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, conforme Id.: 11010950. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

Alvará conforme requerimento constante no Id.: 11050799. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, 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, 13 de DEZEMBRO de 

2017. 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, 13 

de DEZEMBRO de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103926 Nr: 675-65.2016.811.0051

 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: Maria Vicentina Garcia

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

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117530 Nr: 6121-49.2016.811.0051

 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: VLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ CAETANO 

BERNARDI - OAB:17586/0

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 6121-49.2016.811.0051 - 117530

Espécie:

 Divórcio

Data e horário:

 21 de novembro de 2017, às 16:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a ausência das Partes, que não foram 

intimadas.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Tendo em vista a 

falta de intimação das Partes, DESIGNO nova audiência para o dia 23 de 

janeiro de 2018, às 17:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, 

seus Procuradores e o Ministério Público. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94835 Nr: 2304-11.2015.811.0051

 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: Lucicleide Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117571 Nr: 6151-84.2016.811.0051

 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: Sheila Cristina da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124020 Nr: 2903-76.2017.811.0051

 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: CLEO RENATO PERINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerida, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137449 Nr: 9528-29.2017.811.0051

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Garcia da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9528-29.2017.811.0051 - 137449

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça deste Estado, confirmou-se o 

pagamento da Guia 43746, apontada pelo Requerente.

 Assim, comprovada a mora do Requerido por meio de notificação 
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extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da 

garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no 

art. 212, § 2º, do NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88697 Nr: 372-85.2015.811.0051

 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: Neilton Costa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contrarrazões aos recursos de apelação 

interpostos pelas partes requerente e requerida ficando desde já 

advertidas acerca das considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 91778 Nr: 1268-31.2015.811.0051

 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: Stephanie Caroline Sepcsik Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94028 Nr: 2013-11.2015.811.0051

 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: Tiago Tome Boeira Nascimento e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Láctea Veículos - Disveco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - OAB:17586/0

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 101793 Nr: 67-67.2016.811.0051

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 102840 Nr: 371-66.2016.811.0051

 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: Rogerio Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103440 Nr: 543-08.2016.811.0051

 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: Lourdes Funkler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107768 Nr: 1796-31.2016.811.0051

 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: Amado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5.308/A

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 
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Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137166 Nr: 9392-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Sobrinho Souza Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9392-32.2017.811.0051 - 137166

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista as explanações feitas pelo Requerente, e bem 

comprovada a mora do Requerido, por meio de protesto extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107809 Nr: 1804-08.2016.811.0051

 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: Ademir Angelo Biolchi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerida, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138519 Nr: 10065-25.2017.811.0051

 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: Irene de Moura Rittes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10065-25.2017.811.0051 - 138519

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137673 Nr: 9649-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdL, AVCdLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9649-57.2017.811.0051 - 137673Revisional de 

AlimentosDecisão.Vistos etc.Decido.INDEFIRO, pois, o pedido liminar de 

revisão. CITE-SE o Requerido para comparecer, perante o Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser oportunamente 

designada pela Sra. Conciliadora.Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 697, combinado com art. 335, I, ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de Alimentos.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 06 de 

dezembro de 2017.Maria Lúcia PratiJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137820 Nr: 9733-58.2017.811.0051

 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: HAdOS, Jailson Dias Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9733-58.2017.811.0051 - 137820

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati
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Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138389 Nr: 9994-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Burlacenco Neto, Tanoa Marcia Meneghin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIMEM-SE os Requerentes para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, emendem a inicial, trazendo aos autos documentos probatórios da 

inclusão de seus nomes nos cadastros do SPC/SERASA pelo Requerido, 

em decorrência da obrigação narrada na inicial. Os Requerentes deverão 

também atualizar o valor da causa para R$ 80.000,00, comprovando nos 

autos o recolhimento da diferença, sob pena de indeferimento da inicial e 

de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 6º, do 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.Maria Lúcia 

PratiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138460 Nr: 10027-13.2017.811.0051

 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: Elizabeth Vianna Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10027-13.2017.811.0051 - 138460

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138672 Nr: 10145-86.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Sena Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10145-86.2017.811.0051 - 138672

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137577 Nr: 9589-84.2017.811.0051

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Almandes França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9589-84.2017.811.0051 – 137577

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao ilustre Procurador do Requerente, a devolução da 

correspondência encaminhada ao Requerido, sob a constatação de que o 

destinatário se situaria em área não atingida pelos serviços postais, não 

serve à constituição em mora.

Nessa hipótese, não se tem por demonstrado o esgotamento dos meios de 

notificação pessoal do Requerido.

Assim, INTIME-SE o Requerente, inclusive pessoalmente, em sendo o 

caso, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a constituição em 

mora, por meio de notificação extrajudicial, ou para que demonstre o 

esgotamento das tentativas de assim proceder, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138374 Nr: 9989-98.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Clemente

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Requerente.Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC).Como já dito, POSTERGO a análise dos pedidos 

referentes à prova pericial para momento posterior à manifestação do 

Requerido, quando então se procederá ao saneamento do feito, momento 

no qual serão fixados os pontos controvertidos e os adequados meios de 

prova.Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2017.Maria Lúcia 

PratiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138689 Nr: 10158-85.2017.811.0051

 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: Gilcineia Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10158-85.2017.811.0051 - 138689

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 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:

 Autos n° 10256-70.2017.811.0051 - 138860

Incidente de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Estando devidamente cumpridos os requisitos do art. 3º, § 12, do 

Decreto-Lei nº 911/69, CUMPRA-SE a ordem de busca e apreensão do 

veículo Scania/T – 113 4X2 H 320 Diesel, placa JYV8228. Na 

oportunidade, CITE-SE o Requerido, observando-se as advertências 

iniciais.

Nos termos da decisão inicial prolatada em Foz do Iguaçu-PR, fica 

autorizada a entrega do veículo ao depositário particular indicado pelo 

Requerente, ficando este, desde já, nomeado como depositário do bem da 

garantia.

Cumprida a ordem de apreensão, nos termos do item 3.1.25 da CNGC/MT, 

OFICIE-SE ao Juízo de origem, via malote digital, encaminhando-se cópia do 

presente despacho e da certidão do oficial de justiça, especificando, 

ainda, o local onde se depositou o bem da garantia.

 Depois, sendo do juízo de origem a competência para a decisão de 

eventuais questionamentos, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Em não sendo possível o cumprimento, INTIME-SE o Requerente para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127380 Nr: 4454-91.2017.811.0051

 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: Epifanio Roberto Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comil - Silos e Secadores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana A. de melo Nicolino - 

OAB:17.058 MT, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:18174/O, Gilmar S. 

Godinho - OAB:11.436 MT, Leonardo C. Nicolino - OAB:12.900 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELA MANFROI TISSIANI 

- OAB:31912

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137108 Nr: 9365-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Juliano de Assis Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da exequente para que 

esclareça a divergência acima apontada, informando se pretende o 

recebimento apenas da parcela descrita na alínea “b” do contrato ou de 

todas as vencidas e vincendas, bem como que para que no caso da última 

hipótese deverá ela retificar o valor da causa, com a consequente 

complementação do valor das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

fulcro nos artigos 292, §1º e 321, parágrafo único, ambos do novo Código 

de Processo Civil (artigo 99, §2º, NCPC).INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 15 de dezembro de 

2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132939 Nr: 7383-97.2017.811.0051

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Quarantani

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do 

artigo 110 da Lei 6.015/1973 e artigo 487, I do novo CPC, para fins de 

RETIFICAR:a) a certidão de casamento do genitor do requerente TITO 

QUARANTANI, para que o nome do seu avô seja alterado para Aurélio 

Maria Quarantani, observados os termos legais; b) a certidão de óbito do 

genitor do requerente TITO QUARANTANI, para que a nacionalidade do 

seu avô seja alterado para italiana, observados os termos 

legais.EXPEÇA-SE o respectivo mandado, devendo o Oficial do Serviço 

Notarial e Registral respectivo, encaminhar a este juízo cópias a certidão 

da certidão de casamento e óbito do avô do autor, devidamente 

retificadas.ISENTO de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde - MT, 15 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138558 Nr: 10094-75.2017.811.0051
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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: LEdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdSD, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10094-75.2017.811.0051 - Código 138558.

Ação de Guarda Judicial.

Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial.

Em seguida, VOLTEM-ME conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 15 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94365 Nr: 2149-08.2015.811.0051

 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: Rafael Hemelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 Processo nº 2149-08.2015.811.0051 (Código 94365).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença de LOJAS RENNNER S/A 

em favor de RAFAEL HEMELSON DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

11.945,35 (onze mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos) à Ref. 51.

Por corolário, a parte exequente formula pedido de liberação da quantia 

depositada (Ref. 55).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que o credor concorda com os valores depositados nos autos 

(Ref. 55).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do exequente, 

observando a conta indicada à Ref. 55.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 05 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107005 Nr: 1559-94.2016.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scarton & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida de Oliveira 

Scatigna - OAB:OAB/MT 12.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB:OAB/MT 15.401

 Processo nº 1559-94.2016.811.0051 (código 107005).

Impugnação de crédito.

 Vistos em correição.

Trata-se de impugnação aos valores dos créditos relacionados pelo 

administrator, apresentada por BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos 

autos.

Alega que na lista de credores publicada no edital seu crédito foi 

relacionado na importância de R$ 454.850,66 (quatrocentos e cinquenta e 

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), 

todavia, entende que o valor correto seria de R$ 480.351,61 (quatrocentos 

e oitenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) 

e requer sejam retificados.

O administrador judicial opina pela manutenção do valor.

A parte devedora, por sua vez, concorda com a impugnação (ref. 18).

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifesta pela extinção do 

processo, em razão do reconhecimento do pedido (Ref. 25).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que as recuperandas concordam com a inclusão do valor de 

R$ 480.351,61 (quatrocentos mil, trezentos e cinquenta e um reais e 

sessenta e um centavos) na lista de credores (ref. 18).

Anote-se, ainda, que o valor indicado pela parte impugnante foi objeto de 

discussão e aprovação durante a segunda convocação da Assembleia 

Geral de Credores, realizada em 21.10.2016, nos termos da ata anexa na 

Ref. 18.

Diante de todo o 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, III, 

“a” do NCPC.

Sem custas e honorários.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 29 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115678 Nr: 4994-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Mamede da Silva, Luiz Mamede da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça na Ref. 19, requerendo o que entender de direito. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122498 Nr: 2252-44.2017.811.0051

 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: Marcos Farias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124705 Nr: 3218-07.2017.811.0051

 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: Aline Mayara Pereira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE COELHO DUARTE - 

OAB:13703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO a parte requerida 

para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretende 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126482 Nr: 4077-23.2017.811.0051

 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: LUCIANE ROCHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à Contestação 

ofertada pela parte requerida na Ref. 24. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124562 Nr: 3150-57.2017.811.0051

 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: RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - 

Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER MARQUES SIQUEIRA - 

OAB:26819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte impetrante acerca da r. decisão ref. 24, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138452 Nr: 10024-58.2017.811.0051

 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: Valdinar Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte requerente para que 

indique o “quantum” incontroverso das parcelas e apresente a planilha dos 

débitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, todos do 

novo Código de Processo Civil.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 15 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 15509 Nr: 1417-42.2006.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Cruz Figueiredo, Leandro Francisco 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucindo Lopes Dias - 

OAB:10646-B/MT, marcos antonio chagas ribeiro - OAB:7026

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON DA CRUZ FIGUEIREDO, Cpf: 

63053837153, Rg: 0953529-2, Filiação: Antonio de Figueiredo e Felismina 

da Cruz Figueiredo, data de nascimento: 21/09/1975, brasileiro(a), natural 

de Santo Antonio Leveger-MT, casado(a), montador de equipamentos, 

Telefone 3419-4256 e atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO 

FRANCISCO VIEIRA, Rg: 1596035-8, Filiação: Maria de Glória Vieira, data 

de nascimento: 12/05/1985, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), oficeboy. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos réus, acima qualificados, para comparecerem 

perante a Secretaria da 3ª Vara Criminal nesta Comarca de Campo Verde - 

MT, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da expiração do prazo deste 

edital, a fim de retirarem os objetos apreendidos nestes autos, caso os 

pertencerem.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  1 4 1 7 - 4 2 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(15509)CriminalDespacho.Vistos em correição.Em atenção à certidão de p. 

275, DETERMINO a restituição dos objetos (p. 60) em favor dos Acusados, 

caso o pertencer, mediante termo, com exceção da corda de nylon, que 

deverá ser destruída.Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem a 

reclamação do objeto ou não sendo localizados os Réus, destruam-se os 

bens.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se. Às providências.Campo Verde/MT, 27 de outubro de 

2017.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 07 de dezembro de 2017

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000877-88.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. É 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 18 de dezembro de 2017 MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000876-06.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora pra, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 18 de dezembro de 2017 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA 

POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010199-23.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

MERCADAO DOS COLCHOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste acerca da CP devolvida no ID 8250534, requerendo o 

que entender de direito, a fim de dar andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRELINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 08:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUSA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

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 05/02/2018, 

às 08:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 08:40 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PAULO DE DEUS CUBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

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 05/02/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE LOPES NUNES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 09:40 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GUEDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 10:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

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 05/02/2018, 
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às 10:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FIN RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010354-84.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-68.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-64.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal se manifestar do pagamento 

juntado no ID:10988974. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-91.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA SIRLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 13:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHIENIS SIMAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 13:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011014-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 383 de 700



GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010703-87.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODALINO FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-18.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-14.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MORAES COSTACURTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 13:40 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-59.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOREIRA DE JESUS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

MAURO DE OLIVEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida, na pessoa de sua procuradora, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 14:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 14:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-28.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVENIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 
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celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020046-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES SANT ANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-88.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOIZANIEL LIMA TENREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM PARAIBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT0014235A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VOLANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-66.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que a presente certidão tem por finalidade CITAR e INTIMAR a 

parte requerida para a Audiência de Conciliação a ser realizada na data de 

05/02/2018, às 08:40, bem como dar ciência para cumprimento da decisão 

liminar deferida no ID nº 9464126.

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 048/2017

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

 LOTAR a servidora JULIANA MIRANDA MAGALHÃES CORRÊA DE 

ALVARENGA, Técnica Judiciária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

MG-10.317.461-SSP/MG, inscrita no CPF sob nº 060.139.116-06, na 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA JUDICIAL da Comarca de Canarana, 

Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 18 de dezembro de 2017.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 2633-21.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aulinda Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. retro foi 

protocolizada em 16/10/2017 Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17637 Nr: 866-60.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Cecatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Tendo em vista a juntada aos autos do laudo pericial, impulsiono os autos 

a fim de intimar as partes a se manifestarem acerca do laudo apresentado, 
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no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42950 Nr: 1847-16.2013.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda, Erasmo 

Marcolin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63864 Nr: 3166-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues Pelufo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR 

DANELUZ BEYERLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO THOMA MARTINS DE 

PAULA - OAB:11954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 22, 

impulsiono os autos a fim de que seja feita nova carga do mandado à 

central após o retorno das atividades forenses.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 3566-91.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAePL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967, ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/SP 396.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, em que é parte autora: Rodobens Administradora de 

Consórcios Ltda, e parte devedora: Adailton Batista do Bonfim, 

comparecemos ao endereço mencionado, em 7/12/2017 às 20horas, e ali 

estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO do devedor, em 

virtude de não ser localizado no endereço que foi apreendido o veículo 

Mercedes Benz, e consta no mandado que o Sr. Adailton Batista do 

Bonfim reside na cidade de Silvanópolis/TO. Nestes termos, devolvemos o 

mandado à secretaria.", devendo, ainda, a parte autora providenciar o 

recolhimento do valor da diligência, conforme certidão: "Certifico para os 

devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 818,08 

(oitocentos e dezoito reais e oito centavos), conforme a quilometragem a 

ser percorrida (02 diligencias na localidade de Serra Dourada) e atos 

(apreensão/citação) para cumprimento do r. mandado por 02 (dois) oficiais 

de justiça, Art. 536 CPC - §2º e por analogia do art. 846, § 1º e 2º do 

NCPC. Deverá ser gerada a guia de complementação de pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo 

ser encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 63935 Nr: 3209-14.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA, 

DIEGO CAMARGO COSTA, MARCIO ORELHO MORETTO, LUCAS 

BORGHESAN, NATHAN SOUZA MARCELINO, DANIA RAIK SANTOS 

ALVES, JHEAN PEDRO TRINDADE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - OAB:2793, 

CAMILA MOURA FEITOZA JUNQUEIRA - OAB:OAB/MT 17.816, CELIO 

OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12797-B

 Vistos,

Acolho petitório do Ilustre Representante do Ministério Público de fls. 

235/236 e, considerando a inexistência de fato novo, a autorizar a 

modificação da decisão de fls. 217/218, mantenho a prisão preventiva do 

acusado, pelos seus próprios fundamentos, uma vez que se não 

bastassem as circunstâncias que revelam a conduta, em princípio, 

criminosa, praticada com a intenção de associar-se a diversos criminosos 

para realizar crimes contra o patrimônio, há elementos que demonstram 

que os atos praticados pelo réu e que sua liberdade ofende a garantia da 

ordem pública.

Cumpra-se. Intime-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17310 Nr: 71-06.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpídeo Marques Damasceno, Marcionil 

Marques de Jesus, José Marques de Jesus, Ivany Marques de Jesus, 

Maria Marques de Jesus, Divino Marques de Jesus, Joanamar Marques de 

Jesus, Aparecida Marques de Jesus, Janice Marques de Jesus, Zenild 

Antonia Coutinho, Maria Auxiliadora de Azevedo Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Botega - OAB:1984 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Coutinho Ribeiro - 

OAB:7926/MT, Roger Fernandes - OAB:8343/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada acerca da penhora "on line" parcial realizada nos autos à fl. 

490, conforme artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo, no 

prazo de cinco (5) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros [§ 3°].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99154 Nr: 5376-19.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67212 Nr: 2676-75.2014.811.0024

 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: Mariele Moreira da Silva

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

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 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 intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 23/3/2018, às 

10:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 2034-68.2015.811.0024

 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: Dorcelina Maximo Venero

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 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 intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 23/3/2018, às 

10:20 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 1304-96.2011.811.0024

 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: JAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Domingos da 

Silva - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado dativo, DR. ANDRÉ LUÍS DOMINGOS DA SILVA, para 

comparecer em cartório para retirar certidão de crédito advocatício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 887-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY CASTANHEIRA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA NERES SANTOS, Luziney Maria Pinto 

da Silva, Antonio Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE CONRADI - OAB:MT 

22077, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217/O, Vagner 

Lucio de Viveiros. - OAB:14448

 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 

executada, PRISCILA NERES SANTOS, na pessoa de suas advogadas 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88670 Nr: 613-72.2017.811.0024

 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: ALICE PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernado Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Ação de Interdição onde a Sra. Alice Paulino da Silva 

requer a interdição de seu filho, Luiz Fernando Alves da Silva, para que 

seja nomeada sua curadora e assim possa praticar todos os atos da vida 

civil, do referido interditando.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Diante da manifestação do MP, bem como 

que no despacho de tutela antecipada já foi deferido o pedido da defesa 

de prova emprestada da perícia acerca da incapacidade absoluta, entendo 

que está obedecendo ao disposto no art. 753 do CPC. Pois bem, realizado 

o ato de interrogatório do interditando, passo a prolação de sentença. 

Como se infere do laudo médico pericial acostado às fls. 34-37, o 

interditando apresenta retardo mental, deficiência das funções mentais 

com o seu discernimento reduzido, sendo incapaz totalmente para 

administrar os seus bens e os atos de sua vida. Ainda, segundo relatório 

médico do perito, o requerido apresenta incapacidade laboral total, sendo 

a sua incapacidade permanente e de tal ordem que o impede praticar 

atividade que lhe garanta sua subsistência. Diante do exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido e, 

por conseguinte, DECRETO a INTERDIÇÃO de LUIZ FERNANDO ALVES DA 

SILVA, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, o que faço com base no artigo 4°, inciso III do Código Civil, com 

redação dada pela Lei n° 13.146/2015. Nomeio-lhe como curadora 

definitiva, sua genitora ALICE PAULINO DA SILVA, com fulcro no artigo 

1.775, § 1º do Código Civil e art. 755, §1°, do CPC/15. a) DETERMINAR a 

extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para 

suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso II da CF/88); b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. c) PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no 

órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma dos art. 9.º, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §3°, 

do Novo Código de Processo Civil. d) PUBLIQUE-SE na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 

6 (seis) meses, na forma do art. 753, §3° do NCPC. e) Sem condenação 

em custas ou honorários de advogado. f) Transitada em julgado a 

presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas 

partes, arquivem-se os presentes autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. PUBLIQUE-SE. 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, Madalena de Moraes 

Savassa Neves, digitei.

Chapada dos Guimarães, 18 de dezembro de 2017

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33630 Nr: 2583-88.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Ferreira da Silva

 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:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65617 Nr: 1456-42.2014.811.0024

 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: Joventino Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50854 Nr: 2079-77.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Nunes da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86656 Nr: 4035-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERST BERTOLIN, CÁSSIA 

THEREZA MONTEIRO GODOY BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado da parte Requerente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70388 Nr: 550-18.2015.811.0024

 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: Esperidião de Sousa Neves

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

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinício Porto de 

Aquino - OAB:OAB/MT 14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao laudo médico pericial juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100158 Nr: 5898-46.2017.811.0024

 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: ELIANE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100163 Nr: 5901-98.2017.811.0024

 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: Juacy de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 5905-38.2017.811.0024

 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: VALDENIL RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 388 de 700



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11188885. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-97.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE CUNHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARI KOLLN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente do despacho prolatado nos 

autos ID 10438623, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010299-83.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA SILVA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11189660. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11190790. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - TO3338-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11194360. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010729-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTHON JHONY YOSHIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11195478. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS - 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS - 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovente com pedido de justiça gratuita. 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, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 
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Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS - 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS - 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-61.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA SOUZA (REQUERIDO)

VANDERLEI DA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS . 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-65.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LONDERO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANA ANTUNES MENEGAZZO (REQUERIDO)

VERA IARA ANTUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS NOVAIS PEREIRA OAB - SC0030513A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-68.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO VARAJAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOSCertifico 

que os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente. 

Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte 

contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de 

declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2017. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 
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Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89576 Nr: 980-96.2017.811.0024

 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): Osmar Froner de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar delito 

previsto na legislação vigente, supostamente praticado por Osmar Froner 

de Mello, em face de Silvio Dias.

O Ministério Público manifestou-se, às fls. 24, pelo arquivamento do feito, 

em razão da falta de justa causa para o oferecimento de denúncia.

É o relatório. Decido.

Analisando atentamente os autos, verifico que assiste razão ao 

ilustríssimo representante do Ministério Público, vez que, sem justa causa, 

por ora, impossível o oferecimento de denúncia dos fatos aqui noticiados.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de arquivamento do parquet de fls. 

24, observado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

Sem custas.

P.R.I.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85692 Nr: 3094-92.2013.811.0009

 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: MILTON GONÇALVES PARREIRA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 116, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 116.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90236 Nr: 3153-46.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI FERNANDES SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 90, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 90.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31942 Nr: 2604-85.2004.811.0009

 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: IZABEL FERREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/SP, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

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

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

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

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

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 
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mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50134 Nr: 854-72.2009.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDG, JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Primeiramente, intime-se a parte exequente, para em 05 dias, atualizar o 

débito exequendo, apresentando demonstrativo analítico.

Em seguida, quando ao pedido de penhora sobre os créditos em conta 

referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, defiro-o 

desde logo, posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial 

da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em benefício do 

credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo que não sugere 

maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses 

em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se a penhora sobre os créditos até o montante do débito, 

transferindo os valores à conta depósitos judiciais, vinculando a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

Intime-se a parte executada da penhora realizada sobre os créditos em 

conta referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, e expeça-se alvará para levantamento e/ou 

transferência dos valores depositados na Conta Depósitos Judiciais em 

favor da exequente, na conta por ela indicada.

Se a conta indicada pertencer à terceiro, como de praxe do douto 

advogado que patrocina a causa, intime-se a parte exequente 

pessoalmente da liberação dos valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 51158 Nr: 1871-46.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDS, EDINETH CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, DEFIRO o pedido de p. 174, a determinar seja expedido alvará para 

levantamento e/ou transferência dos valores depositados na conta 

depósitos judiciais em favor do douto advogado da parte exequente, na 

conta por ele indicada. Dados declinados à p. 174.

Desnecessária a notificação pessoal da parte exequente, por se tratarem 

os valores de honorários de sucumbência, pertencente apenas ao nobre 

advogado que patrocina a causa.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58617 Nr: 243-17.2012.811.0009

 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: EURICO SIQUEIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de obrigação de fazer que resultará, ao ser 

cumprida, em consequente implantação do benefício previdenciário 

pretendido, já obtido na acórdão retro, transitado em julgado, que deve ser 

agilizada em prol da razoável duração do processo. (...). Intime-se, no 

mais, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

lhe aprouver, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 

Apresentada a impugnação, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam os autos 

conclusos. Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

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

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

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

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

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o caso. 

Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (...) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 55362 Nr: 2800-45.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOGDA, JOGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Vistos etc.

Execução de alimentos no valor de R$ 618,73, objeto da presente 

execução.

 Após idas e vindas, à p. 88, informado pela parte exequente o pagamento 
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integral do débito alimentar em atraso, a pugnar pela consequente extinção 

do feito.

É o singelo relatório.

 Decido.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita

(...)”.

Desse modo, quitada a obrigação, impositiva a extinção da execução, pois 

exaurido o seu mérito, nada mais tendo a adiar o encerramento do 

processo.

Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução.

 Condeno a parte executada a pagar as custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, a teor do art. 85 do CPC.

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 57253 Nr: 1537-41.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DOS SANTOS GARCIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, LUCIANO DALPONTE - OAB:11.977-A

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença movida pela Simoni Rezende de Paula em face 

do Município de Colíder/MT, relativo à condenação em honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.441,72, em que a exequente pleiteou a 

expedição de RPV e/ou Precatório, apresentados às p. 143/144. Informou 

à p. 148, que o executado cumpriu com todas as suas obrigações, 

requerendo a extinção da execução.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo a Fazenda Pública Municipal 

isenta de tais encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem 

honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58227 Nr: 2513-48.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MENGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos à nobre advogada 

da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 97, reiterado à p. 107v.º, a 

determinar seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos 

valores depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta 

por ela indicada. Dados declinados à p. 97.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85431 Nr: 2827-23.2013.811.0009

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA TORRES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 15.256

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, 

a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de 

débito apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese 

em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86839 Nr: 325-77.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 118, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 118.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1510-53.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA SIMONE LANTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a autarquia executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.Se decorrer o prazo legal sem impugnação, no que for 

aplicável, certifique-se e, na forma do art. 6.º da Resolução n.º 115 do 

CNJ, inciso XIV do artigo 7.º e art. 11, ambos da Resolução n.º 122/2010 

do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9.º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

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

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

valores informados. Havendo resposta de pretensão de compensação 

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

novo despacho, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a respeito, se for o 

caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença ou resolvida a 

impugnação, o pagamento será requisitado por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente, sob as penas da lei. Se se tratar de valor que demande 

precatório, este será expedido ao Presidente do E. Tribunal competente, 

com as peças devidas. (..).Se devidos honorários advocatícios, em caso 

de procedência da impugnação da execução, em prol da autarquia 

executada; ou se improcedente a mesma impugnação, neste caso em prol 

da parte exequente, estes serão fixados na respectiva decisão que 

resolvê-la. (...)Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92633 Nr: 1071-08.2015.811.0009

 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: MARLENE CARDOSO DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

 Intime-se o exequente, nos termos do art. 524 do CPC, para que 

apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que 

entende ser devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96906 Nr: 20-25.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BIOANEXO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA 

E SAÚDE -GESTOR HOSPITAL REG. DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O Estado de Mato Grosso, não é parte nos autos, ou seja, não foi 

acionado no polo passivo da demanda, não havendo se falar em citação 

da parte executada por meio do procurador deste, tampouco de sua 

própria citação. Ele não é parte acionada.

 Depreendido, no mais, da cópia do contrato agregada às p. 20v.º/24, em 

que se estriba a presente execução, que quem negociou com a exequente 

foi o executado Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS, 

que a princípio, nada tem a ver com o Estado de Mato Grosso.

 Por outro lado, nem sequer há notícia nos autos que a mencionada 

plataforma tecnológica ainda esteja sendo utilizada no Hospital Regional de 

Colíder/MT,o qual encontra-se sob a administração do Estado.

Isto posto, indefiro o pedido de p. 121, a determinar que a parte exequente 

apresente, em 05 dias, o endereço atualizado do executado, sob pena de 

extinção.

Se for indicado referido endereço, efetive-se a decisão de p. 112.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 23771 Nr: 349-91.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA MACEDO

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.
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 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, DEFIRO o pedido de p. 159/160, a determinar seja expedido alvará 

para levantamento e/ou transferência dos valores depositados na conta 

depósitos judiciais em favor da parte exequente, na conta por ela indicada. 

Dados declinados à p. 160.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 36606 Nr: 3276-59.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Feita a restituição corretamente dos valores recebidos a mais pelo nobre 

causídico que patrocina a causa, conforme guia de recolhimento da União 

– GRU e comprovante de pagamento de p. 185, cumpra-se a parte final da 

decisão de p. 175, expedindo o alvará para levantamento e/ou 

transferência dos valores depositados na Conta Depósitos Judiciais em 

favor da parte exequente, na conta por ela indicada. Dados declinados à 

p. 182.

Em seguida, sobre a decisão de p. 175, e peças de p. 181/186, diga a 

autarquia demandada em 05 dias, pugnando o que de direito entender.

Decorrido o prazo, fica desde logo, cientificada de que a inércia significará 

anuência tácita com o numerário restituído, com a consequente extinção 

da execução pelo pagamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 46339 Nr: 153-48.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De ver que no instrumento de mandado de p. 247 não consta o nome do 

causídico, a quem a parte exequente está outorgando poderes para a 

defesa de seus direitos em juízo.

Portanto, intime-se a parte autora, para em 48:00 horas, sanar referida 

falha, sob pena de indeferimento do pedido.

Se não atendida a determinação sobredita, retornem os autos ao arquivo 

sem demora.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50367 Nr: 1083-32.2009.811.0009

 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: MAM, OADBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retorne ao arquivo com as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 465-19.2011.811.0009

 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: CDOM, ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:6729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERTULINO DOS SANTOS 

NETO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 184. Desnecessário o 

recolhimento da guia, vez que defiro o pedido de gratuidade da justiça, por 

não me parecer evidente ser caso de indeferimento da postulação, posto 

que nada leva a crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência 

firmada nos autos, atendido, assim, o disposto pela Lei Estadual de custas 

n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições da Lei n.° 

1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo, 

sem demora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 787-39.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PADOVAN, RELETRON REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA, VALDIR PADOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NESTOR FERNANDES 

FIDELIS - OAB:OAB-MT 6.006, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO 

- OAB:MT-3598-B, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - 

OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 
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certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do seção art. 515 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Porventura restar inexitosa a restrição judicial, intime-se a parte exequente 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 1933-81.2012.811.0009

 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: VALDECI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pela documentação médica existente nos autos, inclusive atualizada, o 

quadro de saúde da parte requerente não se alterou. Pelo contrário, 

denota que sua saúde continua debilitada, tanto que reconhecida sua 

incapacidade permanente para as atividades habituais e laborativas foi-lhe 

concedida pela r. sentença de p. 88/89 aposentadoria por invalidez, 

desafiada por apelação, ainda não apreciada pelo E. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Essa absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade 

das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.

Deste modo, ACOLHO o pleito da parte autora, para manter, por ora, a r. 

sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, a determinar que 

seja restabelecido o benefício de auxílio-doença n.º 601.170.257-4 e 

posteriormente convertido na aposentadoria sobredita, em até 10 dias, a 

vigorar por prazo indeterminado, tornando-se estável e posteriormente 

definitiva, com o trânsito em julgado.

De todo modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia 

demandada, deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à 

perícia que lhe tenha sido designada, nos termos dos arts. 70 da Lei n.º 

8.212/1991, 101, § 1.º e § 2.º, da Lei nº 8.213/1991, e seu regulamento n.º 

3.048/1999, art. 46, § único.

Cumpra-se, no mais, a decisão de p. 110 sem demora.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84242 Nr: 1634-70.2013.811.0009

 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: EMERSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 Vistos etc.

Pela petição de p. 107, frente e verso, a parte requerida informou o 

cumprimento voluntário da sentença, demonstrando o efetivo pagamento 

por meio do comprovante de p. 108v.º, a pedir pela aquiescência do autor, 

e em caso positivo a consequente extinção pelo pagamento.

Instada, a parte autora requereu à p. 112 o levantamento dos valores 

depositados na conta depósitos judicias em seu favor, aquiescendo com o 

referido numerário.

Desse modo, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte autora, DEFIRO o pedido de p. 112, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na Conta Depósitos Judiciais em favor do autor, na conta por 

ele indicada. Dados declinados à p. 112.

Intime-o pessoalmente acerca da liberação dos valores na conta de seu 

advogado.

Em seguida, nada mais sendo requerido em 05 dias, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84407 Nr: 1808-79.2013.811.0009

 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: TATIANE FERREIRA SALDINO, ROSIQUEILA ANDRADE 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIQUEILA ANDRADE DE SOUZA, TATIANE 

FERREIRA SALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Isto posto, julgo improcedente a reconvenção apresentada, e, por outro 

lado, julgo procedente, em parte, o pedido, com resolução do mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida/reconvinte a pagar 

indenização por danos morais a autora/reconvinda no valor R$ 2.000,00, 

básicos para esta data. Deve tal valor ser acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, e monetariamente corrigido pela variação mensal 

do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da 

moeda nacional, ambos com incidência a partir desta data.Condeno a parte 

requerida/reconvinte a pagar custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do 

valor atribuído à causa, consoante prevê o art. 85 e seguintes do 

CPC.Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, tanto das custas e despesas 

quanto dos honorários advocatícios, pelo prazo de até 05 anos, por força 

do disposto no art. 98, § 3.°, do citado digesto adjetivo, vez que defiro e 

estendo os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

requerida/reconvinte, quando prescreverá, se a fortuna dela não melhorar 

nesse ínterim. O que faço à míngua de elementos que possam infirmar a 

declaração de hipossuficiência por ela apresentada, na forma do 

dispositivo supracitado e nos termos do art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e Lei n.° 1.060/1950Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91101 Nr: 3923-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.
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 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos à nobre advogada 

da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 58, a determinar seja expedido 

alvará para levantamento e/ou transferência dos valores depositados na 

conta depósitos judiciais em favor dela, na conta por ela indicada. Dados 

declinados à p. 58.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95556 Nr: 2994-69.2015.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR CESAR PALEARE - Espólio de, ALICE ZOTARELLI 

PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ROCHA SECCO, ELOISA SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, RODRIGO DA SILVA NUNES - OAB:PR 40.933

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte impugnante, para em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, 

para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95579 Nr: 3007-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR CESAR PALEARE - Espólio de, ALICE ZOTARELLI 

PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ROCHA SECCO, ELOISA SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, RODRIGO DA SILVA NUNES - OAB:PR 40.933

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte impugnante, para em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, 

para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97756 Nr: 638-67.2016.811.0009

 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: ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR - 00226701140, 

ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO BANCO DE DESENVOLVIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por 

danos morais proposta por Elias Sampatti dos Santos Junior-ei, 

representado por Elias Sampatti dos Santos Júnior em face de Nosso 

Banco de Desenvolvimento, todos qualificados na inicial. Determinada a 

emenda da inicial pela r. decisão de p. 18, foi atendida às p. 33/34. 

Indeferida a assistência judiciária gratuita pela r. decisão de p. 36/37, foi 

oportunizado a parte autora o recolhimento das custas processuais no 

trintídio legal, não o fez. Entretanto apresentou embargos declaratórios às 

p. 38/42, não acolhidos, sendo-lhe mais uma vez oportunizado o 

recolhimento das referidas custas, porém em 15 dias, sob pena de 

extinção do feito, quedou-se inerte, conforme certificado à p. 50. É o 

relatório necessário. Julgo. (...) Isto posto, determino o cancelamento da 

distribuição, indeferindo a inicial para julgar extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em 

condenação em custas e honorários advocatícios. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 3505 Nr: 1235-22.2005.811.0009

 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 JOSÉ DE FIGUEREDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGE & ROCKEMBACH LTDA (MADELAR 

MADEIRAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:MT 

7.0l0, Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos etc.

Cumpra-se, a r. decisão de p. 29.

Não havendo manifestação, INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para 

em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 101-47.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍCIO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pela documentação médica existente nos autos, inclusive atualizada, o 

quadro de saúde da parte requerente não se alterou. Pelo contrário, 

denota que sua saúde continua debilitada, tanto que reconhecida sua 

incapacidade permanente para as atividades habituais e laborativas foi-lhe 

concedida pela sentença de p. 120/123 aposentadoria por invalidez, 

desafiada por apelação ainda não apreciada.

Essa absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade 

das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 

9.°), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 
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cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.

Deste modo, ACOLHO o pleito da parte autora, para manter a sentença 

que concedeu a aposentadoria por invalidez, a determinar que seja 

reimplantada a aposentadoria sobredita, em até 10 dias, a vigorar por 

prazo indeterminado, tornando-se estável e posteriormente definitiva, com 

o trânsito em julgado, se confirmada pelo juízo ad quem.

De todo modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia 

demandada, deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à 

perícia que lhe tenha sido designada.

De outro lado, nos termos do art. 1.010, § 3.°, do CPC, este juízo não 

possui competência para analisar os requisitos de admissibilidade do 

recurso de apelação.

 Destarte, apresentadas as contrarrazões pela parte apelada, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1.º a 3.º do aludido 

dispositivo legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 57404 Nr: 1687-22.2011.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPS, VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc(...)Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de importância, DETERMINO seja 

transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, 

com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister.INTIME-SE a parte executada da 

constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação 

no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a 

parte executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência.Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, INTIME-SE a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias.Por outro lado, quanto ao requerimento de 

buscas por meio de consulta aos sistemas informatizados (Infojud, 

Renajud) de p. 121, e ofício à Delegacia da Receita Federal, para fornecer 

as três últimas declarações de imposto de renda do executado, não 

merece prosperar, pois imprescindível para seu deferimento, a 

comprovação de que a parte credora, a quem incumbe o ônus de localizar 

bens do devedor a fim de satisfazer sua pretensão e indicá-los ao juízo, 

tenha despendido esforços nesse sentido. Entretanto sem lograr êxito, já 

que a solicitação e/ou consultas pelo Poder Judiciário, de informações às 

empresas privadas e aos órgãos públicos, se afigura como medida de 

caráter excepcional, não devendo este encargo ser transferido ao Poder 

Judiciário(...)).Portanto, indefiro o pedido em comento, devendo a parte 

exequente apresentar bens de propriedade do executado passíveis de 

penhora, no mesmo prazo acima assinalado, se infrutífera a penhora 

online acima deferida, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito.(...).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80878 Nr: 1915-60.2012.811.0009

 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: ANGELINA MARIA NETO DE SOUZA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por idade combinado com pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela inaudita altera parte com fulcro nos arts. 11, VII, § 1º; 

48, §§2º e 3ª; 106; 108; 142 e 143 da Lei Nº. 8.213, de 24 de julho de 

1.991; arts. 1ª, § 3º; 7º, XXIV; 201, § 7º, II, da Constituição Federal de 

1.988, que a parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 

do Código de Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela 

exequente, conforme manifestação de p. 200/200vº.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 197/197vº.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 44687 Nr: 1562-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pediu a parte autora às p. 196/199, o cumprimento da sentença 

de p. 183/184. Entretanto, sem apresentar memória de cálculo atualizada, 

o que lhe competia a teor do disposto no art. 798, inciso I, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.Portanto, determino seja apresentado pela parte 

exequente, demonstrativo analítico do débito exequendo, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.Em seguida, com o aporte do referido 

demonstrativo, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC.Apresentada a impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam 

os autos conclusos.(...), INTIME-SE o órgão de representação judicial da 

entidade executada para que informe, em 30 (trinta) dias, a existência de 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9.º, sob pena de 

perda do direito de abatimento dos valores informados. Havendo resposta 

de pretensão de compensação pela entidade devedora, na forma do item 

anterior, independentemente de novo despacho, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos para decisão a respeito, se for o caso.Não sendo impugnado o 

cumprimento de sentença ou resolvida a impugnação, o pagamento será 

requisitado por meio de Ofício de Requisição de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

cujo adimplemento deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, 

contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente, sob as penas da 

lei. Se se tratar de valor que demande precatório, este será expedido ao 

Presidente do E. Tribunal competente, com as peças 

devidas(...).Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 2318-97.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 167/169. Desnecessário o 

recolhimento da guia, em razão de ser a parte exequente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Por outro lado, antes de analisar o pleito de p. 170/172, determino que ela, 

em 10 dias, carreie aos autos documentação médica acerca de seu atual 

quadro de saúde.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 57466 Nr: 1749-62.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 125, a conceder a dilação de prazo pretendida para 

apresentar a documentação médica, que deverá ser carreada em 30 dias 

conforme requerido.

É de suma relevância seja referida documentação apresentada nos autos 

o quanto antes, a fim de comprovar que não houve alteração no quadro de 

saúde da parte exequente, a demonstrar que ainda subsiste a 

necessidade da aposentadoria por invalidez, haja vista que sem ela não 

há como analisar a pretensão de p. 121/122.

Com o aporte da documentação, conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89599 Nr: 2616-50.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...), o benefício de auxílio-doença concedido em favor da parte 

autora tem prazo indeterminado, valendo até que seja revogado 

judicialmente ou, se confirmado na sentença, tornar-se estável e 

posteriormente definitivo com o trânsito em julgado da sentença.Essa 

absurda política de o INSS lidar com números e não com a realidade das 

pessoas é lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, 

inclusive com modificação legislativa (...) de estabelecer prazo de validade 

nas decisões judiciais, cassando-as sumária e implicitamente na senda 

meramente administrativa. O que é flagrantemente inconstitucional. Deste 

modo, acolho o pedido de p. 92/93, a determinar que o benefício de 

auxílio-doença concedido em favor da parte autora, deverá vigorar por 

prazo indeterminado, tornando-se estável e definitiva, em razão do seu 

trânsito em julgado.(...).Por outro lado, ante o pedido de cumprimento de 

sentença de p. 86/87, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se lhe aprouver, impugnar a execução,(...), 

INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade executada para 

que informe, em 30 (trinta) dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9.º, sob pena de perda do direito de 

abatimento dos valores informados. Havendo resposta de pretensão de 

compensação pela entidade devedora, na forma do item anterior, 

independentemente de novo despacho, intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão a 

respeito, se for o caso.Não sendo impugnado o cumprimento de sentença 

ou resolvida a impugnação, o pagamento será requisitado por meio de 

Ofício de Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente, sob as penas da lei(...).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100537 Nr: 2563-98.2016.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P B DA SILVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 117, em razão do recolhimento 

da respectiva guia.

Por outro lado, ante o trânsito em julgado da sentença de p. 113, frente e 

verso, defiro a retirada do gravame do veículo melhor descrito no 

documento de p. 85, que foi dado em garantia.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2379 Nr: 1240-44.2005.811.0009

 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: CLAUCIR GOULART DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES BELARMINO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 Vistos etc.

Cumpra-se sem mais demora a decisão de p.185. Determino a expedição 

do competente mandado de imissão definitiva na posse do imóvel descrito 

no processo em sua totalidade, pouco importando as argumentações 

suscitadas pelos ocupantes que lá estão, já que nenhuma decisão lhe 

conferiu a suspensão da presente medida. Conforme mencionado, se 

necessário for, desde já autorizo o reforço policial para que auxilie o 

oficial de justiça no cumprimento da ordem judicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 34503 Nr: 1854-49.2005.811.0009

 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: MJDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de desarquivamento de p. 67. Desnecessário o 

recolhimento da guia respectiva, em razão de ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 1275-33.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE JESUS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUCIR GOULART DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos etc.(...)É o breve relatório. Decido.(...) Não há omissão, 

contradição, obscuridade ou até erro material na decisão debatida, 

porquanto foram analisadas as minudências trazidas no processo. Vale 

anotar, que os embargos de declaração têm a precípua finalidade de 

completar a decisão, integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro material. O que não 

ocorreu na hipótese embargada. Demais disso, para que a parte 

embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria ventilada, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o seu inconformismo.Assim sendo, ao 

rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, o embargante apenas 

demonstra inconformismo quanto ao resultado do processo, em nítida 

intenção de alterar o meritum causae(...)2. Da gratuidade judiciária tácita.

(...). Assim, não havendo indeferimento expresso pelo juízo, 

estabelece-se uma presunção de deferimento do pedido da parte(...). 

Posto isto, julgo parcialmente os embargos de declaração, provendo-os, 

para sanar a omissão na sentença de p. 324/334, de modo à nela 

acrescentar a parte dispositiva o seguinte parágrafo:“Condeno a parte 

embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo 

Civil. Restam, entretanto, suspensas essas verbas por 05 anos, se não 

modificada positivamente sua fortuna nesse ínterim, quando restarão 

prescritas, em virtude dele ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98, § 3.°, do citado digesto adjetivo”. No mais, permanecem hígidos 

os  dema is  t e rmos  da  sen tença  ta i s  qua i s  es tã o 

lançados.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 44398 Nr: 1276-18.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA JESUS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUCIR GOULART DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos etc.(...) 1. Da ausência da análise dos prequestionamento da 

legislação federal e constitucional. (...) Não há omissão, contradição, 

obscuridade ou até erro material na decisão debatida, porquanto foram 

analisadas as minudências trazidas no processo. Vale anotar, que os 

embargos de declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, 

integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou dissipar erro material(...)Diante disso, uma vez que 

apenas as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela 

legislação – art. 1.022 do Código de Processo Civil – é que dão ensejo à 

oposição de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste 

ponto, devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.2. Da gratuidade judiciária 

tácita.(...) Assim, não havendo indeferimento expresso pelo juízo, 

estabelece-se uma presunção de deferimento do pedido da parte. 

(...)Observado, portanto, que foi deferida tacitamente a gratuidade 

judiciária ao embargante. Há de lembrar que ela pode ser concedida em 

qualquer fase do processo, produzindo seus efeitos a partir do momento 

do pedido, não sendo admitida sua retroatividade. (...) Posto isto, julgo 

parcialmente os embargos de declaração, provendo-os, para sanar a 

omissão na sentença de p. 281/284, de modo à nela acrescentar a parte 

dispositiva o seguinte parágrafo:“Condeno a parte embargante a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Restam, 

entretanto, suspensas essas verbas por 05 anos, se não modificada 

positivamente sua fortuna nesse ínterim, quando restarão prescritas, em 

virtude dele ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 

3.°, do citado digesto adjetivo”. No mais, permanecem hígidos os demais 

termos da sentença tais quais estão lançados.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 52010 Nr: 2719-33.2009.811.0009

 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: ROSILEIDE BARBOSA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BARBOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 167/169. Desnecessário o 

recolhimento da guia, em razão de ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Por outro lado, defiro o pedido de p. 57, levando-se em conta a boa-fé e a 

lealdade processual, a determinar seja expedido novo termo de 

compromisso definitivo de curadoria, entregando-se uma via à parte 

autora.

 No mais, em obediência ao disposto no art. 107, § 1.º, da LRP, do art. 755 

do citado digesto adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, 

registre-se a presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais da Comarca e publique-a na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

assim como na imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias entre uma e outra publicação.

 Em seguida, se nada mais for requerido em 05 dias, retornem os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 2659-26.2010.811.0009

 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: SUELY GALVÃO SANTANA LEMES DA SILVA

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 67. Desnecessário o 

recolhimento da guia respectiva, em razão de ser a parte autora 

patrocinada pela Defensoria Pública.

 Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82720 Nr: 70-56.2013.811.0009

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA MILHO, ANA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE DE OLIVEIRA MILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - OAB:6729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:6729

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 278. Desnecessário o 

recolhimento da guia respectiva, vez que defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, por não me parecer evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, atendido, assim, o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições da Lei n.° 1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal.

Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente.

Se nada for requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo, 

sem demora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97790 Nr: 659-43.2016.811.0009

 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: DARCI LOPES 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:

 Vistos etc.

Trata-se de obrigação de fazer que resultará, ao ser cumprida, em 

consequente implantação do benefício previdenciário pretendido, já obtido 

na acórdão retro, transitado em julgado certificado, que deve ser agilizada 

em prol da razoável duração do processo.

Assim, a teor dos arts. 497 e 520 do Código de Processo Civil, intime-se a 

autarquia executada, por remessa dos autos às suas expensas, para, no 

prazo de 30 dias, implantar o benefício pretendido sem delongas, sem 

efeitos retroativos, cujas pendências respectivas, se existirem, deverão 

ser exigidas em oportuna execução por quantia certa contra a fazenda 

pública (art. 535 do CPC).

Eventuais astreintes e outras medidas coercitivas, se necessárias, 

poderão ser analisadas oportunamente. Dicção nos arts. 497 e 535/537 do 

CPC. Deve a autarquia acionada cumprir a ordem de modo a evitá-las, pois 

aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé objetiva, sendo que as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, devendo todos os sujeitos do processo cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sob 

risco de litigância de má-fé. Inteligência dos art. 5.º, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e arts. 4.º, 5.º e 6.º do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 25878 Nr: 2286-39.2003.811.0009

 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: Regina Celeste dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em ação de 

percepção de benefício previdenciário, que a parte requerente, instada a 

se manifestar, concordou com cálculo apresentando pela Autarquia, 

conforme manifestação de p. 248.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 245/247.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, expeça-se o alvará na conta bancária, do 

procurador, indicada a p. 248.

Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com redação 

dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e 

n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82138 Nr: 3158-39.2012.811.0009

 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: ALAIDE COSTA DE ORNELLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI COSTA DE ORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte vencedora do retorno dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82211 Nr: 3239-85.2012.811.0009

 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: DRDPSR, CRISTIANE DOS SANTOS PAULA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

implemento de benefício de prestação continuada, que a parte executada, 

devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

concordou com cálculo apresentando pela exequente, conforme 

manifestação de p. 163.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 157 e 159.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 
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valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83116 Nr: 477-62.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Isto posto, com fincas nos fundamentos anteriormente 

lançados, acolho a impugnação apresentada pela autarquia, para 

homologar o cálculo por ela apresentado, rejeitando aquele feito pela parte 

exequente. Vencida a parte impugnada, sujeita está aos ônus 

sucumbenciais, razão pela qual inverto os honorários advocatícios 

inicialmente arbitrados nesta fase de cumprimento de sentença em favor 

da fazenda pública, mediante glosa do respectivo valor, a ter como base 

de cálculo o montante correto do principal devido. Após, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do art. 535, § 3. °, inciso I, do Código de Processo Civil, 

examinado o que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 

20 da Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, 

observando-se integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto ao pedido de p. 194, com 

documentação médica existente nos autos, inclusive atualizada, o quadro 

de saúde da parte requerente não se alterou. Pelo contrário, denota que 

sua saúde continua debilitada, tanto que reconhecida sua incapacidade 

temporária para as atividades habituais e laborativas foi-lhe concedida 

pela r. sentença de p. 164/166 aposentadoria por invalidez. Essa absurda 

política de o INSS lidar com números e não com a realidade das pessoas é 

lamentável e causa essa inaceitável situação inusitada, inclusive com 

modificação legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de 

estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, cassando-as 

sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. O que é 

flagrantemente inconstitucional. Deste modo, ACOLHO o pleito da parte 

autora, para manter a r. sentença que concedeu aposentadoria por 

invalidez, a determinar que seja reimplantado a aposentadoria sobredita, 

em até 10 dias, a vigorar por prazo indeterminado, a tornar-se estável e 

posteriormente definitiva, com o trânsito em julgado. (...) Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84025 Nr: 1408-65.2013.811.0009

 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 DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em ação de 

concessão de auxilio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez e pedido de tutela antecipada, que a parte requerente, instada a 

se manifestar, concordou com cálculo apresentando pela Autarquia, 

conforme manifestação de p. 115.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 111/111vº.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, expeça-se o alvará na conta bancária, do 

procurador, indicada a p. 115.

Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com redação 

dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e 

n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85366 Nr: 2764-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada, que a parte executada, 

devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

concordou com cálculo apresentando pela exequente, conforme 

manifestação de p. 129/129 vº.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 109/110.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 764-88.2014.811.0009

 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 RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

percepção de benefício previdenciário com antecipação de tutela, que a 

parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 152.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 149.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1863-93.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA APARECIDA DA SILVA

 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: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por idade combinado com pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela inaudita altera parte com fulcro nos arts. 11, VII, § 1º; 

48, §§2º e 3ª; 106; 108; 142 e 143 da Lei Nº. 8.213, de 24 de julho de 

1.991; arts. 1ª, § 3º; 7º, XXIV; 201, § 7º, II, da Constituição Federal de 

1.988, que a parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 

do Código de Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela 

exequente, conforme manifestação de p. 215.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 212.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89270 Nr: 2316-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO NETO

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por tempo de serviço – híbrido – rural e urbano, que a parte 

executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 89.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 83/86.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89273 Nr: 2319-43.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVERINO SOARES FERREIRA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez e pedido de tutela antecipada, que a parte executada, 

devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

concordou com cálculo apresentando pela exequente, conforme 

manifestação de p. 95.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 90/91.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 
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Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90230 Nr: 3147-39.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GASPAR 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

antecipação de tutela c/c pedido de antecipação parcial dos efeitos da 

tutela inaudita altera parte com fulcro nos arts. 11, VII, § 1º; 48, §§2º e 3ª; 

106; 108; 142 e 143 da Lei Nº. 8.213, de 24 de julho de 1.991; arts. 1ª, § 

3º; 7º, XXIV; 201, § 7º, II, da Constituição Federal de 1.988, que a parte 

executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 104.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 101/101vº.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90569 Nr: 3425-40.2014.811.0009

 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 CLARETE LOPES CORBALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por tempo de serviço – híbrido – rural e urbano, que a parte 

executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 107.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 102/103.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94437 Nr: 2336-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ SONA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por idade a trabalhador rural c/c tutela antecipada, que a 

parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 65/65vº.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 61/62.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96443 Nr: 3549-86.2015.811.0009

 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 MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

concessão de aposentadoria rural por idade, que a parte executada, 

devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

concordou com cálculo apresentando pela exequente, conforme 

manifestação de p. 103/103vº.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 97/100.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 215-10.2016.811.0009

 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: PAULO RAMOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por idade a trabalhador rural c/c tutela antecipada, que a 

parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 69.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 65.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97252 Nr: 263-66.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LIZIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

concessão de aposentadoria por idade a trabalhador rural c/c tutela 

antecipada, que a parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 

910 do Código de Processo Civil, concordou com cálculo apresentando 

pela exequente, conforme manifestação de p. 74/74vº.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 71.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 29542 Nr: 1036-34.2004.811.0009

 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 JOSEFA GARCIA PAIXÃO

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento de p. 130. Desnecessário o 

recolhimento da guia respectiva, em razão de ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31300 Nr: 2196-94.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM FERNANDES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA - 

OAB:341.784, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 
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advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por outro lado, instados, esclarecida a divergência entre o nobre 

advogado que patrocina a causa e a exequente pela petição de p. 201, 

reiterado na certidão de p. 203, a dizer que os valores devem ser 

depositados em conta bancária de titularidade dele.

 Desse modo, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da exequente, DEFIRO o pedido de p. 201, ante a aquiescência 

expressa dela, a determinar seja expedido alvará para levantamento e/ou 

transferência dos valores depositados na Conta Depósitos Judiciais em 

favor da exequente, na conta por ela indicada. Dados declinados à p. 201.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 240-72.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILZA MATEUS

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em ação ordinária 

de aposentadoria por idade, que a parte requerente, instada a se 

manifestar, concordou com cálculo apresentando pela Autarquia, 

conforme manifestação de p. 230.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 220/221.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39520 Nr: 1387-36.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES SILVA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, DEFIRO o pedido de p. 187/186, a determinar seja expedido alvará 

para levantamento e/ou transferência dos valores depositados na conta 

depósitos judiciais em favor da parte exequente, na conta por ela indicada. 

Dados declinados à p. 186.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 45764 Nr: 2598-73.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) que certamente se dará numa espécie de cumprimento às 

avessas da decisão inicialmente mencionada e poderá implicar no 

inadimplemento dessa verba, a exigir, num terceiro momento, sua 

execução.Portanto, não sendo factível a exigência precipitada dos 

honorários advocatícios invertidos a que o INSS tem direito, sem antes 

liquidar a RPV ou o Precatório, que lhe incumbe, INDEFIRO o pedido de p. 

264v.º, a ser renovado oportunamente, se for o caso.Se o INSS insistir 

nessa sistemática para haver tais honorários (e não sua fácil glosa direta 

na hora da emissão da RPV ou do Precatório), o que deverá esclarecer 

em 05 dias, então, sem outra solução plausível, a RPV ou o Precatório 

deverá ser expedido regularmente, sem qualquer abatimento, pelo que 

restará remetida a exigência dessa verba sucumbencial invertida às vias 

ordinárias, na forma do art. 523 e seguintes do CPC. Salvo se a parte 

exequente, que deverá ser primeiro intimada para se manifestar em 05 

dias, preferir atender de plano o pleito da autarquia, depositando o valor 

devido a título de honorários advocatícios sucumbências decorrentes da 

inversão respectiva feita na impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47175 Nr: 978-89.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

percepção de benefício previdenciário com antecipação de tutela, que a 

parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 232.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 228/229.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 47751 Nr: 1547-90.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CONCENCIO VILLA, IVONE CONCENCIO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 300, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 300.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50790 Nr: 1491-23.2009.811.0009

 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: OTACILIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, transitado em julgado, o feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intime-se a parte autora, dando-lhe ciência do retorno dos 

autos, a fim de que possa requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias.

Transcorrido o prazo, e não havendo requerimento, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas anotações necessárias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50926 Nr: 1648-93.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDITO JOSÉ DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.(....).O que certamente se dará numa espécie de cumprimento 

às avessas da decisão inicialmente mencionada e poderá implicar no 

inadimplemento dessa verba, a exigir, num terceiro momento, sua 

execução.Portanto, não sendo factível a exigência precipitada dos 

honorários advocatícios invertidos a que o INSS tem direito, sem antes 

liquidar a RPV ou o Precatório, que lhe incumbe, INDEFIRO o pedido de p. 

149/150, frente e verso, a ser renovado oportunamente, se for o caso.Se 

o INSS insistir nessa sistemática para haver tais honorários (e não sua 

fácil glosa direta na hora da emissão da RPV ou do Precatório), o que 

deverá esclarecer em 05 dias, então, sem outra solução plausível, a RPV 

ou o Precatório deverá ser expedido regularmente, sem qualquer 

abatimento, pelo que restará remetida a exigência dessa verba 

sucumbencial invertida às vias ordinárias, na forma do art. 523 e 

seguintes do CPC. Salvo se a parte exequente, que deverá ser primeiro 

intimada para se manifestar em 05 dias, preferir atender de plano o pleito 

da autarquia, depositando o valor devido a título de honorários 

advocatícios sucumbências decorrentes da inversão respectiva feita na 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 2960-07.2009.811.0009

 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: DANIEL ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte vencedora do retorno dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 52578 Nr: 12-58.2010.811.0009

 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: JUNIOR CESAR BÓIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:E-14.206, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, transitado em julgado, o feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intime-se a parte autora, dando-lhe ciência do retorno dos 

autos, a fim de que possa requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias.

Transcorrido o prazo, e não havendo requerimento, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas anotações necessárias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 53747 Nr: 1181-80.2010.811.0009

 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: SIRLENE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, transitado em julgado, o feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intime-se a parte autora, dando-lhe ciência do retorno dos 

autos, a fim de que possa requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias.

Transcorrido o prazo, e não havendo requerimento, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas anotações necessárias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56252 Nr: 637-58.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 118/119, a 

determinar seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos 

valores depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta 

por ela indicada. Dados declinados à p. 119.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 57150 Nr: 1436-04.2011.811.0009

 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: RUTE DA SILVA SANTANA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos à nobre advogada 

da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 126/127, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na 

conta por ela indicada. Dados declinados à p. 127.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 57719 Nr: 2004-20.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MOURA ANTONAGE, NORIVAL EGEA 

ANTONAGI, APARECIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte vencedora do retorno dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 59256 Nr: 873-73.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES MAGIOLO DE PAIVA

 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:
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 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez c/c tutela 

antecipada, que a parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 

910 do Código de Processo Civil, concordou com cálculo apresentando 

pela exequente, conforme manifestação de p. 141.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 135.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 1081-57.2012.811.0009

 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: VALDIR MAGIOLO BARGA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos ao nobre 

advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 133, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor dela, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 133.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de seu patrono.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81109 Nr: 2153-79.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MAIA DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

concessão de aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador rural 

em regime de economia familiar, que a parte executada, devidamente 

citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, concordou 

com cálculo apresentando pela exequente, conforme manifestação de p. 

174.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 170.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82102 Nr: 3118-57.2012.811.0009

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte vencedora do retorno dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 1994-05.2013.811.0009

 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 MAXIMO DE SOUZA

 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:

 Vistos etc.

Em face do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, transitado em julgado, o feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, e em observância ao peticionado a p. 92, suspendo o feito 

por 90 dias, contado da data do protocolo administrativo do pedido de p. 

93.

Após, intime-se a parte autora, a fim de que possa informar a resposta 
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administrativa, no prazo de 05 dias.

Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85676 Nr: 3079-26.2013.811.0009

 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 ESTER ROMEIRO MARTINS

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em ação ordinária 

de aposentadoria por idade rural/urbano, que a parte requerente, instada a 

se manifestar, concordou com cálculo apresentando pela Autarquia, 

conforme manifestação de p. 147.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 143.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, expeça-se o alvará na conta bancária indicada 

a p. 147, pelo autor.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86656 Nr: 152-53.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E MOLHADOS LTDA, 

FLÁVIO MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO EMPRESAS, 

ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME., ELITE CONSULTORIA - VIVO 

EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF- 24.214, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:OAB/DF513

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 130, vez as custas processuais foram adiantadas 

quando da distribuição pela parte autora, e a condenação nos ônus de 

sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

Portanto, comprovado pela parte requerida o efetivo pagamento da 

condenação, consoante comprovante de p. 126, determino seja expedido 

alvará para levantamento e/ou transferência dos valores depositados na 

conta depósitos judiciais em favor da autora, na conta por ela indicada. 

Dados declinados à p. 119.

Levantados os valores, nada mais sendo requerido em 05 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88698 Nr: 1867-33.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SALUSTIANO BEZERRA

 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:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos à nobre advogada 

da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 55/56, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na 

conta por ela indicada. Dados declinados à p. 56.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 89868 Nr: 2843-40.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez, que a parte 

executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 114/114 vº.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 110/111.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 410 de 700



redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90676 Nr: 3507-71.2014.811.0009

 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 SENHORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos à nobre advogada 

da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 94, a determinar seja expedido 

alvará para levantamento e/ou transferência dos valores depositados na 

conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na conta por ela 

indicada. Dados declinados à p. 94.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90900 Nr: 3672-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE GONÇALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria por idade a trabalhador rural, que a parte executada, 

devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

concordou com cálculo apresentando pela exequente, conforme 

manifestação de p. 84.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 80/81.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91272 Nr: 152-19.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, LAURI RUSCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

- OAB:PROCURADORA EST

 Vistos etc.

Intime-se a parte vencedora do retorno dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92138 Nr: 759-32.2015.811.0009

 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: BADIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

aposentadoria rural por idade, que a parte executada, devidamente citada, 

nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, concordou com 

cálculo apresentando pela exequente, conforme manifestação de p. 149.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 141.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Por fim, quanto ao petitório de p. 143, reiterado a p. 149vº, defiro a 

retirada das fotografias originais dos autos, sem prejuízos das folhas, 

visto que, estão juntadas por grampos. Intime-se a parte autora.

Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com redação 

dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 17, § 1.º) e 

n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 93547 Nr: 1726-77.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez c/c pedido 

de tutela antecipada, que a parte executada, devidamente citada, nos 

termos do art. 910 do Código de Processo Civil, concordou com cálculo 

apresentando pela exequente, conforme manifestação de p. 117.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 109/110.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98681 Nr: 1246-65.2016.811.0009

 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: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença, entre as partes epigrafadas, em pretensão de 

concessão de aposentadoria por idade – trabalhador rural, que a parte 

executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela exequente, 

conforme manifestação de p. 59.

Desse modo, HOMOLOGO para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de p. 54.

Valores estes do cálculo homologado a serem adimplidos, após o trânsito 

em julgado desta sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo homologado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente, sob as penas da Lei. Se se tratar de 

valor que demande precatório, este será expedido ao Presidente do E. 

Tribunal competente, com as peças devidas.

 Feita a comunicação, vinculados os recursos financeiros advindos à 

Conta Depósitos Judiciais, intime-se a parte autora a indicar conta 

bancária, expedindo-se o alvará para seu levantamento, sem olvidar a 

necessidade de notificar o beneficiário pessoalmente, se a conta for de 

terceiro, inclusive se for, como de praxe, de seu patrono.

 Inteligência do art. 100 da Constituição Federal; art. 535, § 3.º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; Leis n.° 10.259/2001 (arts. 3.° e 

17, § 1.º) e n.° 12.153/2009 (art. 13) e demais disposições legais 

aplicáveis.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98708 Nr: 1268-26.2016.811.0009

 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: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (....) Isto posto, de início, rejeito a preliminar arguida, inadmito a 

pretendida denunciação da lide, e, sequente, hei por JULGAR 

PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) confirmar a liminar 

deferida, tornando-a definitiva, de modo a determinar que o banco 

requerido se abstenha definitivamente de incluir o nome do Cartório do 

Primeiro Ofício de Colíder/MT em cadastros restritivos de crédito, de 

protestá-lo ou de adotar qualquer outra medida constritiva atinente à diva 

em tela, que não se lhe compete, em função pelo débito em questão, já 

adiantado pela decisão de p. 45/46. Acaso não respeitada esta ordem, 

cessando todas as cobranças, protestos, restrições etc. no prazo máximo 

de 15 dias, incidirá a multa acima estipulada, a ser apurada em eventual 

cumprimento da sentença. b) DECLARAR INEXISTENTE o vínculo contratual 

entre a parte requerida e o Cartório do 1.º Ofício de Colíder/MT, porque 

nulo em relação a este, cujo atual responsável é o autor, e a consequente 

inexigibilidade da dívida discutida nos autos, em relação à Serventia, lhe 

cobrada indevidamente, no valor total, anotado inicialmente, na ocasião, na 

ordem de R$ 4.816,42, decorrente do uso por terceiro do cartão de 

crédito, conforme fatura apresentada à p. 32. Condeno a parte requerida a 

pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se e anote-se. Nada sendo requerido em 15 dias, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108314 Nr: 3380-31.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES ME, PAULO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Cite-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 58737 Nr: 360-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARA JUVENTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a exequente 

pleiteou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

advindos de RPV e/ou Precatório, a culminar com a extinção da execução 

pelo pagamento.

É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento na forma dos arts. 534 e 535, do Código de 

Processo Civil.

 Isto posto, nos termos dos arts. 924, incisos II e 925, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a execução.

Sem custas e despesas processuais, sendo o INSS isento de tais 

encargos, conforme já sedimentado na sentença. Sem honorários 

advocatícios, a teor do art. 85, § 7.º, do CPC.

Por fim, considerando os poderes especiais conferidos à nobre advogada 

da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 144, a determinar seja 

expedido alvará para levantamento e/ou transferência dos valores 

depositados na conta depósitos judiciais em favor da parte exequente, na 

conta por ela indicada. Dados declinados à p. 144.

Notifique-se pessoalmente a parte beneficiária acerca do pagamento na 

conta de sua patrona.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002289-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES CARNEIRO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE COLIDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1002289-83.2017.8.11.0009 AUTOR: LOURDES ALVES CARNEIRO 

SANTOS RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em correição. 

Pretensão de obrigação de fazer manejada por Lourdes Alves Carneiro 

Santos, por intermédio de advogado constituído, em face do Estado de 

Mato Grosso, ambos qualificados, no sentido de que este cumpra a 

obrigação político-constitucional de fornecer cirurgia victromina posterior 

bilateral, uma vez que foi diagnosticado com hemorragia vítrea em ambos 

os olhos. Pediu antecipação de tutela para obrigar os requeridos, 

adotarem as medidas administrativas necessárias para a aquisição do 

tratamento sobredito, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Recebida, 

oportunidade em que foi solicitado parecer técnico do Núcleo de Apoio 

Técnico para dar suporte à decisão. O parecer aportou à p. 01/02 

identificador n.° 11180431, dizendo haver urgência na realização do 

procedimento, visto a eventual perda da visão. Juntou documentos. Eis o 

relatório. Decido a antecipação de tutela. Providência requerida de 

urgência e ao que tudo indica imprescindível ao tratamento de saúde da 

parte requerente, tendo em vista o risco de perder a visão. O objetivo 

principal desta demanda é fornecer o procedimento victromina posterior 

bilateral, conforme prescrição médica, além de outros tratamentos que se 

fizerem necessários, sob pena de inviabilizar a vida do doente, direito 

maior protegido de todas as formas pela legislação pátria. “Na ação que 

tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento”. Para esse propósito, caput, do art. 300 do Código de 

Processo Civil preceitua: “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.” In casu, 

percebe-se que existe, de fato, evidencia-se a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a parte 

autora demonstrou, por intermédio dos documentos juntados, a 

necessidade e a urgência na realização do procedimento cirúrgico 

pleiteado (identificador n.º 11057124). Portanto, tratando-se de obrigação 

de fazer, de maneira a cobrir a realização da victromina posterior bilateral, 

devem ser sopesados pontos que farão emergir a providência adequada, 

in limine litis, se constatada a relevância dos fundamentos e se 

descortinado justificado receio de ineficácia do provimento acaso 

concedido apenas ao final da demanda. Nessa conjuntura, o relatório 

médico de identificador n.º 10659821 (p. 07) informa que “... de cirurgia de 

vitrectomia posterior bilateral com urgência devido ao risco de danos 

definitivos na visão de ambos os olhos”. Descartadas as regras de 

conveniência e oportunidade, direito indisponível e inadiável em pauta, o 

acesso a serviço essencial de saúde é garantido na Carta Maior e 

minudenciado na legislação complementar e ordinária, além das normas 

administrativas de operacionalização fartamente existente. Saúde é um 

direito de todos e um dever estatal em disponibilizar seu acesso universal 

e igualitário, com ações e serviços inerentes, de relevância pública e 

inadiável, por meio de um atendimento integral num sistema único, em rede 

regionalizada e hierarquizada, para sua promoção, proteção e pronta 

recuperação dos que a demandarem. Inteligência dos arts. 196/200 da 

Carta Política, com disciplina, dentre outras, nas Leis n.° 8.080/1990 e nº 

8.142/1990. O art. 1.°, inciso III, da Constituição Federal dispõe que a 

República Federativa do Brasil constituiu-se em Estado Democrático de 

Direito e tem, dentre outros, como fundamento “a dignidade da pessoa 

humana”. “Dignidade” provém do latim dignitas. Significa tudo o que merece 

respeito, consideração, mérito ou estima. E dignidade passa pelo respeito 

ao direito à vida, cuja saúde é umbilicalmente precedente para o digno 

direito à vida. Acerca da matéria, o renomado constitucionalista 

ALEXANDRE DE MORAES leciona: “A dignidade da pessoa humana é um 

valor espiritual e moral inerente à 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” (MORAES, Alexandre de. ‘Constituição do Brasil 

interpretada e legislação constitucional’. Ed. Atlas – 2003. 2.ª ed. p. 128). 

A ilação que se faz é que o indivíduo, sobretudo o administrador público 

responsável, deve respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a 

Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A finalidade do 

fundamento da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio 

do poder estatal e implementar o desenvolvimento da pessoa humana por 

meio de condições mínimas de vida com dignidade. No que tange ao direito 

à vida, a Carta Magna, em seu art. 5.º, prevê a sua inviolabilidade, 

consolidando-o como um dos direitos fundamentais do homem, 

denominado de segunda geração. Já na esfera do Direito Internacional, o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI 

sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua Parte III, art. 6.º, 

reza que “O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá 

ser protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua 

vida”. Na esfera do Direito internacional, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI sessão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em sua Parte III, art. 6.º, reza: “O direito à vida é 

inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei, 

ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. Em brilhante 

artigo “O Direito À Vida”, a Professora Luciana Mendes Pereira Roberto, 

inspirada em CANOTILHO afirma: “O direito à vida é um direito subjetivo de 

defesa, pois é indiscutível o direito de o indivíduo afirmar o direito de viver, 

com a garantia da "não agressão" ao direito à vida, implicando também a 

garantia de uma dimensão protetiva deste direito à vida. Ou seja, o 

indivíduo tem o direito perante o Estado a não ser morto por este, o Estado 

tem a obrigação de se abster de atentar contra a vida do indivíduo, e por 

outro lado, o indivíduo tem o direito à vida perante os outros indivíduos e 

estes devem abster-se de praticar atos que atentem contra a vida de 

alguém. E conclui: o direito à vida é um direito, mas não é uma liberdade”. 

Inferido, assim, que o direito à vida, inserido no contexto dos direitos 
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fundamentais, tais como os demais, traz as prerrogativas de: a) 

imprescritibilidade (não se perde pelo decurso do prazo); b) 

inalienabilidade (inexiste possibilidade de transferência); c ) 

irrenunciabilidade (não pode ser objeto de renúncia); d) inviolabilidade 

(impossibilidade de desrespeito); e) universalidade (engloba todos os 

indivíduos); f) efetividade (o Poder Público deve atuar para garantir a sua 

implantação) e g) indivisibilidade (não deve ser analisado isoladamente). Já 

que “o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140), a Constituição 

Federal tutelou esse bem por meio de previsão expressa nos arts. 196 a 

200, destacáveis os seguintes excertos: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: (...) II – atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;” Ademais, o direito à 

vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em 

detrimento de gastos públicos, como sabiamente já clareou o profícuo 

Ministro Celso de Mello, já referido acima, quando esteve no exercício da 

Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado (Pet. 

1.246-SC), cuja parte final merece transcrição: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Outra 

não é a lição do Superior Tribunal de Justiça, na ementa da Segunda 

Turma que segue, julgamento feito em 18/12/2008, DJE de 11/11/2009, em 

REsp n.° 830.904, Proc. 2006/0060982-7 – MG, relatado pelo eminente Min. 

João Otávio de Noronha (destacado): “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. 1. 

Hipótese em que o Estado de Minas Gerais impugna a legitimidade do 

Ministério Público para propor Ação Civil Pública em favor de indivíduo 

determinado, postulando a disponibilização de tratamento médico fora do 

domicílio. 2. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, tem 

natureza indisponível, em função do bem comum maior a proteger, 

derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que 

regulam a matéria. Não se trata de legitimidade do Ministério Público em 

razão da hipossuficiência econômica - matéria própria da Defensoria 

Pública -, mas da qualidade de indisponibilidade jurídica do direito-base 

(saúde). 3. Ainda que a ação concreta do Parquet dirija-se à tutela da 

saúde de um único sujeito, a abstrata inspiração ético-jurídica para seu 

agir não é o indivíduo, mas a coletividade. No fundo, o que está em jogo é 

um interesse público primário, dorsal no sistema do Estado Social, como 

porta-voz que é do sonho realizável de uma sociedade solidária, sob a 

bandeira do respeito absoluto à dignidade da pessoa humana. 4. Recurso 

Especial não provido”. (Destacado). Dentro desse contexto, importante 

salientar a notória e visível hipossuficiência da requerente, que tem que 

conviver com alegado problemas de saúde, posto que suas condições 

financeiras não lhe permitem custear, por si, os procedimentos indicados 

para o seu tratamento. Sendo assim, insta frisar que, ante a 

hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado Democrático de Direito 

brasileiro, por meio de sua Carta Política, tornou obrigatória e solidária a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, conforme reza o art. 23, 

inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II – cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”. É nesse sentido que a Lei n.° 8.080/1990, dispondo “...sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências”, preconiza em seu art. 2.º: “Art. 2.°. A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Dessa forma, “Nas 

causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema 

Único de Saúde, os entes federados são solidariamente responsáveis 

(...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. 

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). 

Constante no relatório apresentado pelo médico no identificador n.º 

11057124, que a parte requerente apresentou diagnóstico de hemorragia 

vítrea em ambos os olhos com indicação de cirurgia de vitrctomia posterior 

bilateral com urgência devido ao risco de danos definitivos na visão em 

ambos os olhos. Procedimento este, necessário para melhorar seu caso 

clínico, serviço que o Estado, vem protelando ou não prestando. Ademais 

o parecer técnico do Nat foi incisivo ao afirmar que o tratamento médico 

solicitado deve ser realizado com urgência. Como visto, o direito à saúde é 

direito constitucional garantido a todos. E se existe omissão, quem deve 

arcar com o ônus de tal falta de atitude com toda certeza jamais deverá 

ser o requerente, eis que totalmente hipossuficiente frente ao Poder 

Público estadual. Este é o entendimento jurisprudencial, com destaques: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O 

art. 196 da Constituição Federal prescreve que é dever de o Estado 

(União, Estados, Município e Distrito Federal), garantir o acesso universal e 

igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima 

de qualquer Lei, portaria ou outro ato normativo, porquanto o que se visa 

garantir é o direito primordial à vida. Comprovando a parte a necessidade 

de utilização de medicamento, prescrito por médico habilitado, além de não 

possuir condições econômicas para suportar os custos do tratamento, 

deve o Estado fornecer o remédio, porquanto todas as pessoas têm direito 

à saúde. Sempre que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, é possível, antes do julgamento da lide, a concessão da 

liminar, mesmo contra o poder público, como meio de assegurar a 

estabilidade das partes e de garantir a eficácia da tutela jurídica definitiva. 

O artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei Federal n. 8.437, de 30 de julho de 1992 - 

a qual dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do 

Poder Público e dá outras providências, tem co condão de tolher 

pretensões jurisdicionais que visam antecipar do pagamento valores 

decorrentes de potenciais credores do Estado, impedindo com isso que 

antes do trânsito em julgado o Ente público seja compelido ao pagamento 

da pretensão jurisdicional pecuniário, o que não é o caso, trata-se aqui de 

exame para que seja diagnosticado patologia vivenciada pelo agravado, 

com a finalidade de que este seja submetido ao tratamento médico 

adequado para que possa ter o seu bem jurídico, que é sua vida, 

garantido, através desta pretensão jurisdicional. Mantém-se a decisão 

monocrática proferida em agravo de instrumento, se não demonstrado fato 

novo que pudesse ensejar a modificação do entendimento externado no 

decisium guerreado. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MS; AgRg-AG 

2010.039234-4/0001-00; Campo Grande; Quinta Turma Cível; Rel. Des. 

Vladimir Abreu da Silva; DJEMS 23/02/2011; pág. 26); “CONSTITUCIONAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. EXAME PRESCRITO POR MÉDICO CREDENCIADO. NEGATIVA. 

DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DO EXAME. RESPONSABILIDADE DO PODER 

PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O 

ordenamento jurídico brasileiro estampa como valor fundamental a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), prescrito por princípio 

constitucional que impõe dever aos destinatários de semelhante norma, 

sejam agentes do executivo, do legislativo ou do judiciário. 2. Embora a 

saúde seja considerada como um direito fundamental de 2ª geração 

(prestação positiva), quando está em risco a própria vida, enquanto 

mínimo existencial, adquire eficácia plena e aplicabilidade imediata, 

prevalecendo sobre qualquer norma jurídica, inclusive orçamentária. 3. 

Indiscutível a responsabilidade do poder público de arcar com o tratamento 

médico de saúde do paciente Jonas costa rosa, tal como garantido nos 

artigos 5º, caput, 6º e 196, da CF/88, bem como na legislação 

infraconstitucional citada na inicial. Não prevalecendo, pois, os 

argumentos invocados pelos requeridos, porque, no caso concreto, 

desamparadas de todo e qualquer vestígio de constitucionalidade a 

negativa de prestação do serviço de saúde pública, vejo que a 

determinação de realização do exame descrito no bojo da inicial, às custas 
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do estado do Espírito Santo e/ou do município de Linhares, deve ser 

mantida, a fim de que seja atingido a finalidade precípua das cominações 

constitucionais. 4. Remessa conhecida. Sentença confirmada”. (TJ-ES; 

REO 30080124693; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fernando 

Estevam Bravin Ruy; DJES 06/12/2010; pág. 34); “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. 

DIREITO À VIDA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. OBRIGAÇÃO DO 

PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO À SAÚDE. 

RECURSO IMPROVIDO. Tanto o Estado, como os Municípios e a União têm 

o dever de fornecer os exames médicos necessários à saúde dos 

cidadãos. A garantia constitucional do direito à vida assegura o acesso do 

cidadão às políticas públicas de saúde, devendo o Estado (em sentido 

lato) garantir o fornecimento de exames médicos necessários ao 

tratamento de doenças evolutivas, sem impor qualquer empecilho de 

ordem burocrática”. (TJ-MS; AC-Or 2010.035408-3/0000-00; Campo 

Grande; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJEMS 

01/12/2010; pág. 23). Destarte, exsurge inegável o acesso à saúde de 

qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam e, por vez 

ou outra, não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas raias 

judiciais. Rezam ainda os arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, que: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

“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”. Aferível ictu oculi, pois, que a tutela específica 

pode ser adiantada, por força do dispositivo retrocitado, desde que haja 

elementos a evidenciar a probabilidade do direito, conforme expresso na 

prova documental coligida; e patente o perigo de dano, de possível 

agravamento da doença que está acometida a autora. Esta antecipação 

pode ser inaudita altera pars ou depois de justificação prévia, caso seja 

necessária. Na conjuntura, até pela urgente solução ansiada e clareza da 

prova carreada, não se mostra necessária e conveniente a justificação. 

Nem se torna devida a prestação de garantia. Também não se fala em 

hipótese de irreversibilidade do provimento final. Os pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência são facilmente apreendidos da segura 

documentação subscrita por profissional da medicina, aflorando quadro de 

saúde debilitada do requerente, em cotejo com a normatização sobredita, 

que impõe ao Poder Público, o Executivo, a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário à saúde dos cidadãos que de maneira imprescindível 

dela necessitarem. Evidenciada a relevância do fundamento. De outro 

lado, o justificado receio de ineficácia do provimento se atendido só final é 

cristalino, em face do risco quase certeiro de agravamento do estado de 

saúde do requerente, caso não obtenha, desde logo, os procedimentos 

solicitados por seu médico, uma incumbência legal do Estado que se 

negou a provê-la a tempo, tanto que provavelmente agravando a 

enfermidade que assola o demandante. Assim, materializando nos autos 

os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Noutra seara, inaplicável o disposto no art. 1.º, § 3.º, da Lei n.° 

8.437/1992, quanto à ressalva para conceder liminares contra atos do 

Poder Público, tanto pela natureza do direito em tela como pela finalidade 

almejada, em decorrência da urgência que a obrigação se impõe. Isto 

posto, DEFIRO a liminar vindicada, em tutela antecipatória, para cominar 

que os requeridos, no prazo máximo de 05 dias, promovam imediatamente 

os procedimentos médicos, imprescindível para a manutenção da saúde 

da parte requerente, obrigação de fazer consistente no seguinte: I - 

FORNECIMENTO pelo Estado de Mato Grosso, por seu Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, com o concurso da Secretaria Estadual de 

Saúde ou qualquer outro órgão responsável, a requerente, a “victromina 

posterior bilateral”, com urgência, e demais procedimentos que se fizerem 

necessários em relação à moléstia que aflige a parte autora, sob pena de 

eventual bloqueio de valores das contas públicas para dar efetividade à 

tutela jurídica de urgência concedida. Não se descura da continuidade do 

tratamento, de acordo com a prescrição médica a ser atendida pelos entes 

requeridos até a recuperação ou controle da doença que achaca a parte 

requerente. Cite-se a parte requerida por mandado para apresentar a 

defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo de 30 dias, consignando-se 

no mandado que se não for contestada a ação presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos dos 

arts. 334 e 344 do Código de Processo Civil. Dispensada a audiência de 

conciliação, visto que o Estado de Mato Grosso já se posicionou 

expressamente, por ofício, pelo não comparecimento ao ato. Dicção do 

enunciado n.° 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 18 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010480-32.2016.8.11.0009 REQUERENTE: VANDERLEI GOUVEIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. Embora seja dever estatal 

prestar o serviço de saúde pública, as demandas cíveis desta natureza 

visam proteger as pessoas menos abastadas financeiramente, ou que 

comprovem, que o tratamento indicado, comprometerá demasiadamente 

suas rendas. Notado que esta ação em trâmite há quase 01 ano, sequer 

houve análise do pedido liminar visto as inconsistências do sistema, o que 

parece não ter comprometido o tratamento do infante em questão. Logo, 

intime-se a parte requerente para que comprove sua hipossuficiência nos 

autos ou que demonstre que o tratamento de seu filho compromete sua 

renda, em 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 15 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 339-13.2015.811.0046 – CÓDIGO 73045

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

REQUERENTE/CURADORA: APARECIDA CLEMENTINA DE PAULA

PARTE INTERDITADA: CLEIDIANA CLEMENTINA DE PAULA MONTEIRO

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da sentença abaixo 

transcrita, foi decretada a interdição total de CLEIDIANA CLEMENTINA DE 

PAULA MONTEIRO, portadora de transtorno mental, o que a impede de 

gerir a si próprio e sua vida civil, sendo incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. APARECIDA 

CLEMENTINA DE PAULA. A curatela é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger a interditada em todos os atos de sua vida civil. O 

presente edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do 

Estado, com intervalo de dez (10) dias.

DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição 

CLEIDIANA CLEMENTINA DE PAULA MONTEIRO, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, e, de acordo com 

art. 755, I, do CPC, nomeio-lhe como curadora, APARECIDA CLEMENTINA 

DE PAULA. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Comunique-se o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceituam os incisos 

II, III e IV do art. 15 da Constituição da República, devendo constar da 

comunicação: qualificação completa, com endereço, bem como, 

informação de sua incapacidade civil absoluta. Quando do cumprimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 415 de 700



presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja imediatamente 

oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta comarca, nos 

moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 6015/73: Art. 

89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 

no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, estado 

civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e 

cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como 

o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome e vara do 

juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência 

do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa desta; 6º) 

limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar onde está 

internado o interdito. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Ciência ao 

MP e à Defensoria Pública. Sem custas. P. R. I. C. Transitado em julgado, 

autos arquivo. Comodoro, 19 de setembro de 2016. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende 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, Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro - MT, 18 de 

dezembro de 2017. Shirley Regina Ribeiro, Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 1542-10.2015.811.0046 – CÓDIGO 75958

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

INTERDITANDA: APARECIDA ANGELINO DOS SANTOS

INTERDITADA: VERONICA IGLIKOSKI

FINALIDADE: FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital 

virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da 

sentença abaixo transcrita, foi decretada a interdição total de VERONICA 

IGLIKOSKI, portadora de Alzheimer e sequelas de acidente vascular 

cerebral, o que a impede de gerir a si própria e sua vida civil, sendo 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe 

nomeada curadora a Sra. APARECIDA ANGELINO DOS SANTOS. A 

curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger o 

interditando em todos os atos de sua vida civil. O presente edital será 

publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do Estado, com intervalo 

de dez (10) dias.

 DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de 

VERONICA IGLIKOSKI e nomeio-lhe como curadora, APARECIDA 

ANGELINO DOS SANTOS. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no registro 

de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Comunique-se o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceituam os incisos 

II, III e IV do art. 15 da Constituição da República. Quando do cumprimento 

da presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja 

imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta 

comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 

6015/73: Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de 

cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 

no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, estado 

civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e 

cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como 

o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome e vara do 

juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência 

do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa desta; 6º) 

limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar onde está 

internado o interdito. Deve ainda o curador prestar, anualmente, contas de 

sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo 

ano.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas.P. R. I. C." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

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

Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro - MT, 18 de dezembro de 2017. 

Shirley Regina Ribeiro, Gestor(a) Judiciário(a).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76609 Nr: 1839-17.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103538 Nr: 2459-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

 Vistos em Substituição Legal.

Trata-se de processo crime cuja denúncia descreve situação delituosa 

atribuída ao acusado BRUNO DE LIMA MORAES pela prática dos crimes, 

em tese, tipificados no artigo artigos 33, caput, c.c 35, caput, ambos da Lei 

Federal nº 11.343/2006 (1º e 2º Fatos), com as implicações e gravames 

da Lei Federal nº. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos); c.c. o artigo 

244-B, caput, do ECA (3º Fato), em concurso material de delitos.

Narra à denúncia que em data não especificada nos autos, o denunciado 

e o adolescente infrator Paulo de Lima Moraes se associaram para o fim 

de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 

Federal nº.11.343/2006.

Relata ainda que 16 de abril de 2017, por volta das 17h30min, na 

residência localizada na Rua Maximiliano Klahold, nº 310-N, bairro Bom 

Jardim, na cidade de Campos de Júlio/MT, termo desta Comarca de 

Comodoro/MT, o denunciado e o adolescente infrator Paulo de Lima 

Moraes importaram, exportaram, remeteram, prepararam, produziram, 

fabricaram, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, 

tiveram em depósito , transportaram, trouxeram consigo, guardaram , 

prescreveram, ministraram, entregaram a consumo ou forneceram drogas, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal, quais sejam, 05 

(cinco) papelotes de substância entorpecente análoga a maconha, 01 

(um) papelote contendo sementes, 01 (um) pote de manteiga contendo 

farelos de droga, tipo maconha, 01 (uma) balança de precisão X-trad, 

pedaços de plástico preto, consoante o conteúdo dos Termos de 

Declarações, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, 

Laudo de Constatação Preliminar, Fotografias, Laudo de Constatação 

(preliminar) e demais documentos inclusos.

Alega que nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo 
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anterior, o denunciado corrompeu/facilitou a corrupção de menor de 18 

(dezoito) anos, a saber, o adolescente Paulo de Lima Moraes, com ele 

praticando as infrações penais.

Inquérito Policial de fls. 06/85, com auto de prisão em flagrante de fls. 07, 

termo de entrega de menor de idade e responsabilidade de fls. 16/20, auto 

de entrega de fls. 10, auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de 

constatação de fls. 34 e fotografias de fls. 35/36.

Defesa prévia às fls. 97.

Denúncia recebida em 03 de agosto de 2017, às fls. 100/101, ocasião em 

que foi designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução, foram inquiridas três testemunhas, fls. 

115/122, oportunidade em a defesa requereu a revogação da prisão 

preventiva do réu.

Com vistas dos autos, o MPE manifestou-se pelo indeferimento da 

pretensão revogatória.

Às fls. 137/138, foi indeferido o pedido o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado.

Posteriormente, no curso da instrução processual, foi realizada a oitiva de 

mais uma testemunha e realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais feitas pelo Ministério Público às fls. 180/203 pugnando 

pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, o acusado apresentou suas alegações finais às fls. 213/225 

pleiteando pela absolvição dos delitos descritos no artigo 33 e 35 da Lei 

11.343/2006 por não existir provas suficientes para condenação e 

absolvição do delito previsto no art. 244-B do ECA ante a falta de 

demonstração do dolo específico do tipo, bem como pela dúvida quanto a 

imputação realizada, ou em caso de condenação que seja aplicada a em 

seu mínimo legal, com a causa de diminuição prevista no § 4º, que seja 

reconhecida a atenuante da menoridade e por fim requereu a aplicação da 

pena no mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade 

pela restritiva de direito e possibilidade do réu recorrer em liberdade plena 

ou determinadas as medidas cautelares.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Ante a ausência de preliminares, passo à análise individual dos delitos.

I – Do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática do delito de 

tráfico de drogas, assim capitulados:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 – Tráfico - Importar, exportar, remeter, 

preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 A materialidade do delito constante da Lei 11.343/2006 encontra-se 

devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante de fls. 

07, dos termos de declarações de fls. 08, 12/15 e 19, do termo de exibição 

e apreensão às fls. 11, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 34, 

fotografias às fls. 35/36, boletim de ocorrência de fls. 37/40, aliado ao 

laudo pericial definitivo da substância apreendida, com resultado positivo 

para maconha às fls. 204/207.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada tanto na fase inquisitorial 

quanto em juízo.

Consta dos autos de inquérito policial, que a equipe policial foi informada 

de que o denunciado estaria auferindo rendimentos mediante o comércio 

clandestino de tóxicos na cidade de Campos de Júlio, e que a residência 

dos irmãos funcionava como ponto de venda de substâncias 

entorpecentes.

Assim, a autoridade policial iniciou uma investigação, sendo que na data 

03 de agosto de 2017, por volta das 17h30min, Policiais Militares 

monitoravam o denunciado Bruno de Lima Moraes e o adolescente infrator 

Paulo de Lima Moraes, em vista da existência de fortes indícios da prática 

de traficância, ocasião em que o usuário de entorpecente Willian Pereira 

Jorge foi flagrado na residência do acusado adquirindo 01 (uma) porção 

de substância entorpecente análoga à maconha.

Segundo consta, foram realizadas buscas na residência dos envolvidos, 

onde localizado no quarto do acusado vários recortes de sacola plástica, 

semelhantes ao da porção encontrada como usuário de drogas, 

resquícios de substância análoga à maconha esparramada em uma 

bancada, uma faca de serra com resíduo de droga, 01 (uma) trouxinha 

com várias sementes de maconha e uma balança de precisão, bem como 

durante buscas nos demais cômodos do imóvel residencial, a equipe 

policial logrou êxito em encontrar no interior de uma caixa de isopor, 04 

(quatro) porções de substância entorpecente análoga a maconha, 

embaladas em sacola plástica, 01 (uma) porção fracionada em pedaços e 

farelos de drogas dentro de uma vasilha de margarina, razão pela qual o 

acusado Bruno foi preso em flagrante delito.

A substância entorpecente apreendida, consoante auto de Apreensão de 

fls. 11 e Auto de Constatação de fl. 204/207, pertencia ao denunciado 

BRUNO DE LIMA MORAES, que a mantinha em depósito em sua residência 

para fins de comércio.

Em juízo, embora o denunciado negue a acusação, afirmando que os 

entorpecentes apreendidos pertenciam ao seu irmão menor que é usuário, 

os elementos contidos nos autos corrobados pelas declarações dos 

policiais militares imputam o delito ao acusado.

Vejamos as declarações produzidas em juízo:

Testemunha Policial Militar JANDERSON ALVES MADURO: “(...) QUE 

VIRAM UMA PESSOA CHEGANDO E ENTREGANDO ALGO PARA O RÉU; 

QUE BRUNO ENTROU NA CASA E SAIU DE VOLTA ENTREGANDO 

DROGA; que só depois soube QUE ERA O BRUNO QUEM PEGOU A 

DROGA DENTRO DE CASA; que encontraram dentro do quarto resquícios 

de semente e uma cápsula de 38 deflagrada e também uma balança e um 

dichavador; que a faca estava preta que aparentava ter droga; que a 

capsula estava dentro de uma gaveta; que a balança e o dechavador 

estava dentro do guarda roupa; que tinha que procurar para achar tais 

objetos; que a faca não lembra onde estava; que na dispensa ao 

vasculharem encontraram uma caixa de isopor; que ao abrir a caixa 

sentiram um odor forte; que viram 4 embalagens de maconha; que 

questionou a dona da casa; que ela falou que não sabia; QUE O USUÁRIO 

ABORDADO FALOU QUE TINHA COMPRADO A DROGA NA CASA DO RÉU 

(...)”.

Testemunha Policial Militar MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS: “(...) 

que a droga foi encontrada dentro de casa; que lá tinha uma caixa de 

isopor; que por acaso chutou tal caixa e ouviu um barulho; que a droga 

estava dentro dessa caixa e isopor; que até balança foi encontrada; que a 

balança e o dichavador estava no quarto em que eles dormem; que não 

estava escondido; que se o pai ou a mãe entrasse no quarto eles viriam; 

que tinha uma faca suja de droga em cima da mesinha; que eles cortavam 

e embalavam; que tinha cheiro de maconha; que a mãe sempre falou que 

não sabia de nada; que qualquer um que entrasse lá conseguiria ver o que 

estava acontecendo; que a balança, o dichavador estava de fácil acesso; 

QUE NO PASSADO QUANDO ERAM MENORES FOI ENCONTRADA 

PLANTAÇÃO DE MACONHA DENTRO DA CASA; QUE FOI APREENDIDO 

COM OS DOIS; QUE TINHA 20 MUDAS DENTRO DA CASA; que foi achado 

droga com uma pessoa; que o adolescente Paulo não tinha droga; que 

tinha dinheiro em torno de 50 ou 20 reais; que no dia dos fatos só uma 

pessoa foi encontrada com droga; que a droga foi encontrada na 

dispensa dentro de uma caixa de isopor; que no dia o pai deu suporte ao 

depoente por que a luz estava queimada; que se a droga fosse escondida 

ali no quarto o depoente acha que a família encontraria facilmente a droga 

pois ela estava dentro da caixa; que a caixa não estava embaixo de 

nada”.

Informante PAULO DE LIMA MORAES: “(...) que é irmão do réu; (...) que 

seu irmão já plantou maconha quando era menor; que tal plantação de 

maconha foi achada”.

Por sua vez, o acusado, quando interrogado em juízo negou a prática do 

crime.

Veja que, o conjunto probatório é inconteste ao demonstrar que o 

denunciado foi surpreendido em flagrante com quantidade significante de 

substância entorpecente em sua própria residência, para fins de 

comércio.

Ainda, vale anotar que embora a defesa alegue que a quantidade de 

entorpecente apreendido pertencia ao irmão menor do acusado, tal 

alegação não restou demonstrado, ante a existência das provas nos 

autos que confirmam a prática do delito ao réu.

Ademais, em situações como a dos autos, é comum que os agentes 

envolvidos em fatos delituosos façam recair a responsabilidade penal aos 

adolescentes, uma vez que possuem legislação especifica e mais 

benéfica para apuração dos fatos, sendo que no caso em apreço não foi 

diferente.

 Entretanto, nota-se que o réu foi visto pelos policiais entrando na casa e 

saindo logo entregando o entorpecente ao usuário.

Portanto, pela prova testemunhal produzida na fase judicial e extrajudicial 
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pelos policiais militares, não há duvidas de que o acusado era proprietário 

dos entorpecentes encontrados.

Nestes termos, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas 

no bojo dos autos, representados pela droga apreendida, pelos 

depoimentos das testemunhas, e escorado no princípio da livre convicção, 

não há fundamentos da alegação da defesa, vez que restou comprovada 

cabalmente a autoria e a materialidade do delito, bem como não havendo 

que se falar em absolvição por falta de provas, restando demonstrado que 

os fatos se amoldam ao descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

II – Do delito descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Art. 35. Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de 

praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 

33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa

No tocante a acusação de associação para o tráfico prevista no artigo 35 

da lei 11.343/06, entendo que deve ser afastada a referida acusação.

É que o crime em comento exige para sua configuração prova da 

habitualidade e o animus de associação estável e duradoura com o fim de 

se praticar o delito descrito no artigo 33 Lei 11.343/06.

Nesse sentido lição de Vicente Greco Filho: “É mister haja o dolo 

específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura 

autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. 

Jamais a simples co-autoria, ocasional transitória, esporádica, eventual, 

configuraria o crime de associação” (Lei de Drogas Anotada, 3º Edição, 

Editora Saraiva, pág. 133).

No presente caso, entendo que não há elementos no conjunto probatório 

que sustentem a associação para o trafico, eis que não há a existência de 

vínculo associativo de que o réu e seu irmão se ajustaram para a prática 

reiterada e costumeira do crime de tráfico de drogas.

A jurisprudência é neste sentido:

“(...) O delito previsto no art. 35, da nova lei de droga, pressupõe, para o 

se reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma 

estável. É necessário que se identifique na societas criminis o caráter 

permanente, algo que não se confunde com a mera co-autoria (...)”. TJMG, 

Apelação Criminal nº 1.0024.07.566886-3/001(1), Rel. Hélcio Valentim, 

Publ. Em 30/08/2008.

 “(...) A lei anterior (6.368/76) previa uma causa de aumento de pena para 

a associação criminosa de caráter eventual. A lei revogadora, a 

11.343/2006, não reeditou tal majorante, mantendo, contudo, a figura da 

associação. Conclui-se que é necessário que ta associação seja estável 

e permanente o que, caso contrário, configuraria o mero concurso de 

agentes. 2. O animus é o bastante para essa finalidade (...)”. TJMG, 

Apelação Criminal nº 1.0512.07.044560-0/001(1), Rel. Des. Alexandre 

Victor de Carvalho, Publ. Em 08/09/2008.

Assim, inexistindo provas acerca do vinculo de estabilidade e 

permanência, o acusado deve ser absolvido em relação ao crime descrito 

no artigo 35 da Lei 11.343/06.

III – Do delito de corrupção de menores.

O crime de corrupção de menores encontra-se previsto no artigo 244-B da 

Lei 8.069/90:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena 

– reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Atualmente, segundo precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e 

Supremo Tribunal Federal, o crime de corrupção de menores consuma-se 

a partir da participação no delito de menor de dezoito anos, e tratando-se 

ainda de crime formal, basta que se comprove a participação do 

inimputável no cometimento da infração penal para que se verifique a 

configuração da tipicidade desse crime. Nesse diapasão, destaco os 

seguintes julgados:

“PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. 

PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA À TIPIFICAÇÃO. 

CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. 

INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL 

INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. ORDEM 

DENEGADA. 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 

recente julgamento (REsp 1.031.617/DF, de minha relatoria, DJ de 4/8/08), 

ratificou o entendimento de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 

é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e 

posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da 

participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 

18 anos. 2. Além disso, na mesma ocasião, o Colegiado manifestou o 

entendimento de que a citada norma penal incriminadora objetiva impedir 

tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, 

sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior 

da criança ou do adolescente em ato infracional, porquanto do 

comportamento do maior de 18 anos advém a criação de novo risco ao 

bem jurídico tutelado. 3. Ordem denegada.” (STJ - HC 113.341/DF, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 

1º/12/2008).

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. (...) 

2. Para a consumação do crime de corrupção de menores, é indiferente 

estar ou não o adolescente já inserido na marginalidade, pois se trata de 

crime formal, consumando-se diante da simples conduta do autor, maior de 

idade, em praticar crime em companhia de adolescente.” (STJ – 

20070111111236APR, Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 1ª Turma Criminal, 

julgado em 18/12/2008, DJ 10/02/2009, p. 181).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE 

ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 

1º DA LEI Nº 2.252/54). MENORIDADE ASSENTADA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. CRIME FORMAL. SIMPLES PARTICIPAÇÃO DO MENOR. 

CONFIGURAÇÃO. (...) 2. Para a configuração do crime de corrupção de 

menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a 

comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal 

que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. 

Habeas corpus denegado.” (STF - HC 92014, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Menezes Direito, Primeira 

Turma, julgado em 2/9/2008, DJe-222 Divulg. 20/11/2008, Public. 

21/11/2008, Ementa Vol. 02342-02, p. 366).

Portanto, comprovada a efetiva participação do inimputável Paulo de Lima 

Moraes no cometimento da infração penal, não restando dúvidas quanto à 

prática do crime de corrupção de menor, perpetrado pelo réu.

Desta feita, resta demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no 

art. 244-B da Lei 8.069/90.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual, para o fim condenar o acusado BRUNO DE LIMA MORAES pela 

prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei Federal nº 

11.343/2006, com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 

8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) c.c. o artigo 244-B, caput, do ECA, 

em concurso material de infrações do art. 69, do CP.

Dosimetria da pena

 I- Do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

O delito de tráfico de entorpecentes possui pena de reclusão de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Quanto à culpabilidade do acusado, verifico que o réu agiu de forma 

normal à espécie, nada tendo a valorar. Quanto aos antecedentes, 

verifica-se que o réu é primário. Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que 

provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. O motivo do delito é próprio do 

tipo, nada tendo a valorar. Quanto às circunstâncias, são extremamente 

danosas e reprováveis, tendo em vista a grande quantidade de substância 

entorpecente aprendida, que poderia alcançar um grande número de 

pessoas. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, 

cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, 

mas também uma série de outros delitos associados, como a prostituição, 

porte ilegal de armas entre outros.

Dessa forma, posto que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 

CP são inteiramente favoráveis ao denunciado estabeleço a pena-base no 

mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 60 meses.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente as atenuantes da menoridade, já que o acusado possuía menos 

de 21 anos na data dos fatos, entretanto deixo de considera-las em razão 

da aplicação da pena em seu mínimo legal.

Assim, não havendo qualquer circunstância agravante ou atenuante 

mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena

Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena.
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Reconheço à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da 

Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é primário, possui bons 

antecedentes, inexistindo nos autos qualquer prova de que se dedique às 

atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual 

diminuo em um sexto da pena.

Assim, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição a ser 

valorada, estabeleço a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 500 

(quinhentos) dias-multa.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação 

utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

 Considerando a capacidade econômica do réu, estando preso e sem 

poder prover seu próprio sustento, fixo o valor do dia-multa em um 

trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II - Da aplicação da pena - Crime de corrupção de menor

O delito de corrupção e menor descrito no artigo 244-B, do ECA, possui 

pena de reclusão de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu 

agiu com a culpabilidade normal à espécie; Quanto aos antecedentes 

verifica-se que o acusado primário; a conduta social não pode ser aferida, 

assim como sua personalidade; o motivo foi a obtenção de lucro fácil que 

é punido pelo próprio tipo penal; a circunstância do crime são normais do 

tipo; as consequências foram as próprias do crime cometido; e não há que 

se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do 

crime.

Logo, considerando que as circunstancias judiciais são inteiramente 

favoráveis ao denunciado estabelece-se então, como medida razoável e 

necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 

ano de reclusão.

Presente a atenuante da menoridade, já que o acusado possuía menos de 

21 anos na data dos fatos, entretanto deixo de considera-la em razão da 

aplicação da pena em seu mínimo legal.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, 

razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Do Concurso Material

Em razão do concurso material previsto no art. 69, CP, aplico 

cumulativamente as penas:

- 01 ano e 08 meses de reclusão e 500 dias-multa;

- 01 ano de reclusão;

Totalizando 02 anos e 08 meses de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.

Pena definitiva.

Desta feita, considerando o concurso material de infrações, condeno o 

réu BRUNO DE LIMA MORAES à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão 

e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.

Da Detração.

Verifica-se que o artigo 1º da Lei 12.736/2012 trouxe para o juízo de 

conhecimento, no momento da sentença condenatória, a detração, ou 

seja, a qual deve ser feita para a fixação do regime inicial da pena. Senão 

vejamos:

1º A detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença 

condenatória, nos termos desta Lei.

Insta consignar que no presente caso o sentenciado foi preso em 

flagrante delito em 16/04/2017, permanecendo preso até a presente data 

15/12/2017. Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou 

preso por 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias, restando cumprir 02 

(dois) anos e 01 (um) dia.

Regime Inicial.

Segundo o que impõe a Lei nº 11.464/07, estipulo o REGIME inicialmente 

FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao 

denunciado.

Passo a analisar se ainda estão presentes os requisitos da prisão 

preventiva.

É certo que a expressão “preventiva” tem uma acepção ampla para 

designar a custódia verificada antes do trânsito em julgado da sentença 

final. É a prisão processual, cautelar, chamada de provisória no Código 

Penal (art. 42).

Mas como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de 

exceção, só se justifica em situações específicas, em casos especiais 

onde a segregação preventiva, embora um mal seja indispensável. Sendo 

certo também que o magistrado poderá revogá-la se, no decorrer do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

Atualmente, em nossa lei processual deixou a prisão preventiva de ser 

obrigatória para determinadas hipóteses, como se previa na legislação 

anterior; é hoje uma medida facultativa, devendo ser decretada apenas 

quando necessária segundo os requisitos estabelecidos pelo direito 

objetivo.

Enfim, a prisão preventiva constitui-se em medida cautelar de caráter 

excepcional, não bastando a existência de provas acerca da materialidade 

do fato e indícios de autoria, mas indispensável se torna a demonstração 

da efetiva necessidade de sua adoção, o que não é mais o caso dos 

autos.

Assim, tenho que não mais se justifica a segregação cautelar do acusado, 

a qual só é admitida quando baseada em justificação judicial, devidamente 

fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

sob pena de se transformar em letra morta o direito individual, 

constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e ficar.

Nestes termos, tenho que a revogação da prisão preventiva se impõe.

 Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça 

recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de concedo a 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado BRUNO DE LIMA MORAES, 

já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições:

a) deverá o réu comparecer a todos os atos do processo;

b) no caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este Juízo;

c) não se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a 08 

(oito) dias, sem autorização judicial;

Fica advertido o requerente, de que o não cumprimento das mesmas, 

importará na revogação do benefício concedido.

Expeça-se o alvará de soltura, tendo em vista que não há nenhum 

requisito da prisão preventiva que se encontra preenchido de forma 

concreta, salvo se estiver preso por outro processo.

Proceda-se a incineração da substância entorpecente apreendida, 

devendo a autoridade policial trazer ao processo o respectivo auto.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome da ré no rol de culpado.

Expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça 

Eleitoral, e demais órgãos competentes.

Ciência ao membro do Ministério Público e à defesa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79649 Nr: 3030-97.2015.811.0046

 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): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, LUIZ CARLOS 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO LUIZ SEIFFERT - 

OAB:68981

 Certifico que decorreu o prazo de 15 dias, sem que o executado 

comprovasse o pagamento voluntário do débito. Assim, impulsiono o feito 

a fim de intimar o exequente para requerer o que entender de direito, em 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91021 Nr: 2565-54.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 
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alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99208 Nr: 522-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111041 Nr: 5724-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado PAULO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, pela prática do delito tipificada nos artigos 129, 

§1º, inciso II, 147, caput, e 330, todos do Código Penal, nos moldes da Lei 

n. 11.340/06.Sendo assim, torno definitiva a pena de em 01 (um) ano de 

reclusão para o crime do artigo 129, § 2º, inciso II; 01 (um) mês de 

detenção para o crime do artigo 147 e 15 (quinze) dias de detenção para o 

crime do artigo 330.Em razão do concurso material a pena total fica sendo 

01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.DA 

MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em 30 dias-multa, e considerando a capacidade econômica do réu, 

fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa.Lanço, para justificar 

tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o 

cálculo da pena privativa de liberdade.Da Detração. Regime Inicial e 

Substituição da pena.Considerando que a pena aplicada, bem como a 

análise das circunstâncias do crime citadas nas causas de aumento de 

pena, fixo o Regime Aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo 

com o estabelecido no §2°, alínea “c” do artigo 33 do Código Penal. Os 

requisitos subjetivos para a aplicação do artigo 77 do Código Penal não se 

encontram presentes no caso. Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos (art. 43 CP), em razão de não ter a 

acusado preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos 

constantes no art. 44 do CP.Expeça-se o alvará de soltura, salvo se por 

outro motivo o mesmo estiver preso. Informe a vítima acerca desta decisão 

pelo meio mais rápido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 517-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO, DANIELA MARKUS 

SILVA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar-se quanto a impugnação de fls. 202/203 e 

petição de fls. 204/205, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39660 Nr: 674-37.2012.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90306 Nr: 2299-67.2016.811.0046

 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: EVANDRO SILVEIRO S. GONÇALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada nos autos transitou em 

julgado sem interposição de recurso. Assim, considerando o disposto no 

artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da portaria 03/2017 deste juízo, intimo 

a parte vencedora para, no prazo de 15 dias, se manifeste nos presentes 

autos. Decorrido tal prazo se manifestação, desde já informo que os autos 

serão arquivados.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87707 Nr: 1414-53.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR 

ROSTIROLLA, IVAN MELLO GUERRA, TERRA ORGANIC LTDA, 

ALEXANDRO BRUNO BONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERRA ORGANIC LTDA, CNPJ: 

04051333000109, atualmente em local incerto e não sabido ALEXANDRO 

BRUNO BONATO, Cpf: 00469243961, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido IVAN MELLO GUERRA, Cpf: 36818569153, Rg: 

531.492, Filiação: Waldir Francisco Guerra e de Sueli Mello Guerra, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 05/05/2016.

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

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 
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face de TERRA ORGANIC LTDA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração: 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRALDescrição 

Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Garantido 

Integral no(s) prazo(s)regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no 

Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ouprestações, 

provenientes de outras unidades da Federação ou do 

exterior.Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.Penalidade: 

Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8799/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 254.738,70

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 155-86.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito 

remanescente, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo montante. 

CERTIFICO também que neste momento realizo a mudança de classe 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 3712-86.2014.811.0046

 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: ELIANOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para se manifestar em 

relação à impugnação tempestivamente apresentada, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98139 Nr: 15-52.2017.811.0046

 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: LR, RMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que os autores pediram 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação das partes, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P. R. I. C.

Comodoro, 5 de abril de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 3371-60.2014.811.0046

 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: OSVALDO LOURENÇO

 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:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte vencedora para, no prazo de 

15 dias, se manifeste nos presentes autos. Decorrido tal prazo se 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 1224-27.2015.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA 

- OAB:RO/1338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para requererem o que 

entenderem de direito, em 5 dias, sob pena de arquivamento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106120 Nr: 3611-44.2017.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HHVA, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 106120

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Família – rito do art. 693 e ss. CPC interposta por 

HELEN VITORINO DA SILVA e outra em face de ODONILDO TOMAZ 

ALVES todos devidamente qualificados.

Exarada decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor da 

infante de ref. 09.

Após, o requerido foi citado da presente demanda.

Audiência de conciliação negativa de ref. 29.

É o relato do necessário.

Proceda a serventia da seguinte forma:

a) CERTIFIQUE o decurso do prazo para apresentação de contestação 

pelo requerido;

b) CERTIFIQUE se a parte autora foi intimada da decisão interlocutória de 

ref. 09;

c) NOTIFIQUE a assistente social deste juízo, para que providencie a 

devolução imediata do relatório social conforme já determinado por este 

juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111095 Nr: 5745-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES VARGAS SCHARAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 111095

VISTOS, ETC.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisória exarada em 

ação coletiva apresentado pelo espólio de JOSE PEDRO VACCARO 

SCHREINER neste ato representado pela inventariante MARIA INES DE 

FATIMA CAMERA DE VARGAS SCHREINER em face do BANCO DO 

BRASIL S/A todos devidamente qualificados.

 Atento aos autos DETERMINO que:

1) A parte autora seja intimada por meio de seu advogado constituído 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, no prazo de 15 

(quinze) dias para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC 

mediante a apresentação de contracheque, extratos bancários, 

declaração de IRPF ou que proceda com o recolhimento das custas 

processuais;

2) EMENDE a inicial para o fim de que a parte autora comprove nos autos 

sua condição de inventariante.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento do item 

retro acarretará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o 

art. 485, I, CPC, bem como não havendo recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60759 Nr: 2551-12.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, DIOMAR 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Homologo a desistência das testemunhas Adelar Antunes dos Santos e 

Gilberto Rasche.

Ainda, defiro conforme requerido pelo Ministério Público facultando o 

prazo de 5 dias para localização do endereço da testemunha.

Determino ainda expedição de precatória no endereço informado pela 

defesa para oitiva da testemunha Dani Kuhn.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87552 Nr: 1374-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER VALIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, determino que se de efetivo cumprimento.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95354 Nr: 4505-54.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE VINICIUS FONTANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência do defensor público nomeio para o ato o Dr. 

Ranulfo de Aquino Nunes, OAB/MT Nº 2242, sendo que arbitro 1 URH pelo 

trabalho realizado, devendo ser expedida certidão de cobrança em 

desfavor do Estado.

 Encerrada a instrução, vistas às partes para apresentação de alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105808 Nr: 3476-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 105808

VISTOS, ETC.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerida por KARINE 

MARTINS DA SILVA neste ato representada por sua genitora Maria 

Daniele da Silva em face de AILTON MARTINS DE OLIVEIRA todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que fora expedida mandado de citação o 

qual fora devidamente cumprido.

 Derradeiramente, apresentou a parte exequente acordo extrajudicial 

requerendo que após a sua homologação que o mesmo fosse suspenso 

até o cumprimento da presente obrigação.

 É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma: 

intimem-se a parte exequente mediante REMESSA eletrônica dos autos, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias comprove que se trata de 

cumprimento provisório de sentença, vez que o cumprimento definitivo de 

sentença ocorre nos próprios autos de conhecimento [art. 218,§1º, CPC].

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106783 Nr: 3966-54.2017.811.0046

 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: FLAVIO MARQUES, NAIARA NUNES ALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 106783

VISTOS, ETC.

 FLÁVIO MARQUES e NAIARA NUNES ALVES MARQUES aforaram 
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perante este juízo pedido para o fim de que fosse restabelecida a 

sociedade conjugal sob o argumento de que esta seria plenamente 

possível consoante legislação pátria.

É o breve relato.

 Atento aos autos verifico que já se encontra transitada em julgado a 

sentença que decretou o divórcio dos postulantes. Desta feita, não existe 

possibilidade jurídica de deferir o pedido pleiteado pelos postulantes, visto 

que o restabelecimento do vínculo conjugal pretendido pelos interessados 

somente é possível em caso de separação judicial, onde há a dissolução 

da sociedade conjugal, sem o desfazimento do vínculo.

 No caso, observo que o divórcio dos interessados foi decretado em 18 de 

agosto de 2017, tendo essa decisão transitado em julgado, razão pela qual 

somente com um novo casamento poderão estabelecer juridicamente a 

sociedade conjugal, pois, com o divórcio, rompeu-se definitivamente o 

vínculo.

 Destaco que não há previsão legal para o restabelecimento do vínculo 

conjugal em caso de divórcio, sendo que tal medida somente é cabível 

para casais separados judicialmente ou por escritura pública, razão pela 

qual não tem aplicabilidade às disposições do art. 1.577 do Código Civil 

para o caso em comento.

 Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento apresentado pelos 

postulantes e para tanto:

 1) CERTIFIQUE a Central de Arrecadação e Arquivamento, se há custas 

processuais a serem adimplidas;

 2) Se positiva a certidão, proceda ao cartório distribuidor/Central de 

Arrecadação e Arquivamento consoante dispõe o Provimento n.º 12/2017 

para o fim de que sejam calculados os valores devidos pela parte 

executada/devedora a título de custas processuais;

 3) Se negativa a certidão, proceda à serventia/Central de Arrecadação e 

Arquivamento o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos mediante 

lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou equivalente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114659 Nr: 7244-63.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS BARBOSA

 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:

 Em face do exposto, defiro a liminar requestada, determinando que o 

Instituto Nacional de Seguridade Social, no prazo de 05 (cinco) dias, 

restabeleça o auxílio-doença da Sra. MARIA DIAS BARBOSA, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se o autor para réplica.Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113351 Nr: 6682-54.2017.811.0046

 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: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 113351

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de busca e apreensão – Decreto-lei n.º 911/69 ajuizada 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

GENIVALDO RODRIGUES SOARES todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Tutela de urgência deferida de ref. 04.

 Após apresentou a parte autora requerimento para nomeação de 

depositário fiel.

É o relato do necessário.

 Considerando que a decisão liminar concedida nos autos fora omissa com 

relação ao requerimento de designação de fiel depositário, NOMEIO fiel 

depositário dos bens a parte autora, na pessoa de seus procuradores ou 

terceiro por ela apontado.

 No mais, cumpra-se na integralidade a decisão de ref. 04.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de dezembro de 2017.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115067 Nr: 7429-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico a necessidade de antes de analisar a liminar 

vindicada, que se remeta cópia da petição inicial e dos documentos que a 

instruem na FORMA ELETRÔNICA ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para 

elaboração de parecer o qual deverá elaborar parecer no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias devendo ser informado aos autos:1)Se a (o) 

medicação/procedimento solicitada (o) encontra-se registrada ou não 

perante a ANVISA ou se está em fase experimental;2)Se existe princípio 

ativo com relação à medicação requerida pelo SUS;3)Se há risco de morte 

ou perda de membro, sentido ou função, caso o 

medicamento/procedimento não seja fornecido pelo Estado;4)Se se trata 

de caso de urgência ou emergência;5)Se existem formas alternativas e 

menos onerosas a serem fornecidas pelo Estado/Munícipio que possuam a 

mesma eficácia.Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de 

dezembro de 2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 3406-49.2016.811.0046

 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): STEPHAN MATHEUS FRAINER SANCHEZ, 

NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

1086,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 6260-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI AQUINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

556,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113579 Nr: 6785-61.2017.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, a competência para executar a sentença é, em regra, do 

juízo que proferiu a sentença homologatória. Ainda que fosse possível 

admitir o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na sede no juízo onde reside o 

ALIMENTANDO, ainda sim a competência será do juízo da primeira vara, 

visto que as infantes residem na cidade de Conquista D’Oeste/MT que 

pertence a esta comarca.Trata-se de competência funcional, portanto 

absoluta. Por se tratar de processo sincrético, em que as fases cognitiva 

e executiva se desenvolvem numa mesma relação processual e se 

configuram na continuidade da atividade jurisdicional relativa à causa, o 

trâmite do presente cumprimento de sentença deve se dar na 1ª vara 

desta comarca que é quem detém competência para a matéria. Isso posto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Primeira Vara Cível e 

Criminal desta comarca e DETERMINO que, intimada a parte dessa e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso por irresignada 

com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição/redistribuição do 

processo no juízo competente, com as anotações e baixas.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . I n t i m e . C u m p r a ,  c o m  U R G Ê N C I A . À s 

providências.Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93758 Nr: 3742-53.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS, ETC.

Encerrada a instrução, vistas às partes para apresentação de alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86521 Nr: 1057-73.2016.811.0046

 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): ELIEZER DE PAULA CERQUEIRA, DEIDI DIONI 

FREIRE CUNHA, MARCOS LUCAS GONÇALVES, UANDERSON TEIXEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ 

- OAB:9328

 Por determinação do MM. Juiz de Direito Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado, 

Dr. Rafael Chama de Queiroz para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acoste nos autos os comprovantes de pagamento da transação penal dos 

autores do fato ELIEZER DE PAULA CERQUEIRA, DEIDI DIONE FREIRE 

CUNHA, MARCOS LUCAS GONÇALVES E UANDERSON TEIXEIRA DA 

SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78283 Nr: 2491-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS ETC.,

A denunciada Edilamar Augusto da Silva foi beneficiada com a suspensão 

condicional do processo, mediante o cumprimento das condições 

estipuladas em audiência de fls. 84/85 sendo certo que aceitou o 

benefício, comprometendo-se a cumprir seus termos.

Entretanto, aportou aos autos que a denunciada não cumpriu nenhuma 

das condições impostas em audiência retromencionada, deixando 

evidenciado sua desídia no que tange ao cumprimento de suas 

obrigações.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento 

do feito (fls. 104/105).

Decido.

Com efeito, diante das razões acima expostas, revogo o benefício da 

suspensão condicional do processo concedido em favor da acusada, 

devendo o feito prosseguir em seu regular trâmite.

 Nessa senda, designo o dia 22 de março de 2018 às 16h45min para 

realização de audiência de instrução e julgamento oportunidade em que 

será colhido o interrogatório da acusada, bem como ouvidas as 

testemunhas arroladas na inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 3172-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTÔNIO SISCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 VISTOS ETC.,

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71474 Nr: 3679-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista manifestação ministerial, designo o dia 08 de março de 

2018, às 15h30min, para apresentar ao réu a proposta de

suspensão do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 136/17/DF

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições ;

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 080/17/DF, que lotou a servidor a para 

exercer suas funções junto a 1ª Vara desta Comarca;

 Art. 2º - Lotar a servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO, matrícula n. 

8467, para exercer suas funções junto ao Ju izado Especial Cível e 

Criminal desta Comarca, com efeitos a partir desta data .

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

Jaciara, 18 de dezembro de 2017

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 1786-18.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOURADO FACCO

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 24061 Nr: 218-40.2008.811.0010

 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: ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a certidão retro de decurso do prazo de 

suspensão, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 634-91.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCK SHARP DOHME FARMACÉUTICA E 

VETERINÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA MOURO 

- OAB:161.979, Alfredo José de O Gonzaga - OAB:7166, ANA PAULA 

SIGARINI GARCIA - OAB:10.133/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504, Luiz Higa - OAB:50270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 3626-63.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55443 Nr: 3841-39.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE COIMBRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105476 Nr: 8859-02.2017.811.0010

 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: RFDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:23995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a petição inicial e sua emenda.DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.Com relação 

ao pedido de alimentos provisórios, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, fixo os alimentos provisórios em 45,90% (quarenta e cinco 

inteiros e noventa centésimos por cento) do valor do salário mínimo 

vigente, que representa atualmente R$ 430,00 (quatrocentos e trinta 

reais), a ser pago em favor da requerente até o 5º (quinto) dia útil de cada 

mês a partir da citação, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, quais sejam: despesas médicas e 

odontológicas, vestuário, material e transporte escolar.Remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser 

designada.Cite-se o requerido, com a faculdade do Art. 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), 

acompanhada de advogado.Caso inexitosa a conciliação, deverá a 

requerida apresentar sua resposta, nos termos do Art. 5º, parágrafo 1º 

da Lei 5.478/68, retornando os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento da requerente implicará em arquivamento do pedido, e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 425 de 700



ausência do requerido 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 NCPC).Em caso de acordo entre as partes, vista 

ao MPE e, após, concluso para homologação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se pessoalmente a requerente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 15 

de dezembro de 2017.Ednei Ferreira dos SantosJuiz de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 827 Nr: 55-80.1996.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO CAVALHEIRO, CENILDA 

FATIMA OLIVEIRA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lelio Coelho - OAB:2070-A, 

MARCELO COELHO - OAB:91.093-RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 12016 Nr: 916-22.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES, ERENEIDE APARECIDA 

DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 17710 Nr: 2318-70.2005.811.0010

 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: DORACY MARAFON PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 17854 Nr: 2482-35.2005.811.0010

 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: NANETE BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 18325 Nr: 2973-42.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 19137 Nr: 618-25.2006.811.0010

 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: JOÃO CARLOS SALOMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o decurso do prazo de suspensão, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte interessada, para 

no prazo legal, se manifestar nos autos impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 20907 Nr: 2511-51.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ SCHINOCA, SHIRLEY APARECIDA 

VERZA SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARICILDA 

APARECIDA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 3123-42.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 22588 Nr: 1419-04.2007.811.0010

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a certidão retro de decurso do prazo de 

suspensão, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 1638-70.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LOPES DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 48444 Nr: 94-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o decurso do prazo de suspensão, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte interessada, para 

no prazo legal, se manifestar nos autos impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 15600 Nr: 19-23.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRIO SONSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA RAMALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT, MONNY VENÍCIA VICTOR 

COELHO AGUIAR SILVA - OAB:6976-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzano 

- OAB:11.709/MT, TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA - 

OAB:7393/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 86088 Nr: 5199-34.2016.811.0010

 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: SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 2933-40.2017.811.0010

 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: ELVIRA PEREIRA BIHAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93477 Nr: 3046-91.2017.811.0010

 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 LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100135 Nr: 6216-71.2017.811.0010

 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: EDILZA GONÇALVES DE ALMEIDA, Dra Soraya 

Kaffashi Soares Castro - CRM 2311-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos
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 Cod. Proc.: 91183 Nr: 1966-92.2017.811.0010

 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: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE

 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.

1. Ante a necessidade de realização de perícia médica, NOMEIO a perita 

Dr.ª Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311-MT, com endereço na Rua 

Gago Coutinho, nº 519, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 422 do CPC).

 2. FIXO os honorários no valor correspondente a R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no artigo 28 da 

resolução CJF-RES-2014/00305, a ser pago após a entrega do laudo.

 3. DESIGNO o dia 18 de outubro de 2017, às 11h00min para realização da 

perícia médica.

4. Consigne-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este Juízo 

no prazo de 30 dias, contado da realização da perícia.

 5. Faculto desde já às partes, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

intimação desta, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil.

6. Com a juntada do laudo intimem-se as partes a fim de se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 7437-89.2017.811.0010

 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: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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 Cota Ministerial 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 1950-75.2016.811.0010

 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: ADIR ANTÔNIO TESTA

 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:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação via DJE ao advogado da 

parte autora para contrarrazoar o recurso de apelação. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53343 Nr: 1894-47.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSF, JANAINA BERNANRDES DE SOUZA, ALICE 

MARQUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, 

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, WELLINGTON DE ARAUJO 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 (...) Noutra banda, defiro a produção da prova oral, a saber: depoimento 

pessoal das partes e prova testemunhal, designando para tanto audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08 (oito) de fevereiro de 2018, às 

15h00min.Intimem-se as partes por meio de seus respectivos advogados 

para comparecerem à audiência, bem como, apresentarem o rol de 

testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do 

art. 357, § 4º, do CPC, com observância ao art. 450, do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão. Cumpra-se.Jaciara-MT, 15 de 

dezembro de 2017.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50356 Nr: 2175-37.2012.811.0010

 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: CEIGL-E, LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, ASSDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18.673-A, PATRICIA 

FREYER - OAB:62.325-RS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado e não havendo outros requerimentos, certifique-se e 

arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara¬ MT, 15 de dezembro de 2017.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66570 Nr: 1663-49.2015.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITÓRIA SOUZA FERNANDES, 

JANAINA BERNANRDES DE SOUZA, ALICE MARQUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 P rocesso  n º .  1663 -49 .2015 .8 1 1 . 0 0 1 0  C ó d i g o :  6 6 5 7 0  

Embargantes/Impugnado (as): Alice Marques Gonçalves, rep por sua 

genitora Janaina Bernardes de Souza e Maria Vitoria Souza Fernandes. 

Embargado/Impugnante: Brasil Veículos Companhia de Seguros. Pelo 

exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos 

p e l a s  e m b a r g a n t e s / i m p u g n a d a s  à 

ref.17.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 15 de dezembro de 2017.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18458 Nr: 3108-54.2005.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IZIDRO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 
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Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para proceder a 

intimação do advogado da inventariante, para no prazo de 05 (cinco) dias 

acostar aos autos a certidão negativa de débito em relação a Fazenda 

Pública Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4149 Nr: 1177-60.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, COMERCIAL 

AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE ARENHART DE VLIEGER, 

ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ENPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado do exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do cumprimento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87357 Nr: 5780-49.2016.811.0010

 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): SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5780-49.2016.811.0010

Código 87357

Requerente: Itaú Seguros S/A

Requerida: Sirlene Ribeiro dos Santos

VISTOS ETC,

Em consulta ao Sistema RENAJUD procedi a restrição acerca da 

circulação do veículo objeto da demanda.

Após, em consulta ao BACENJUD e INFOJUD não possível localizar 

endereço da demandada diverso do informado nos autos, conforme 

espelhos em anexo.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Ainda, considerando que este Magistrado ainda não possui acesso ao 

SERASAJUD, oficie-se ao SERASA para que informe o endereço da 

requerida constante em seus cadastros.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de dezembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27641 Nr: 1399-42.2009.811.0010

 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: ISMÉRIA DE JESUS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos e faço expedir 

intimação do advogado da requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do ofício de fls. 187 e da manifestação de fls. 

188/189 e requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1882-67.2012.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAPTISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para encaminhar a 

carta precatória por malote digital, conforme solicitado fls. 111/111-vº e 

deferido fls. 112, juntamente com o comprovante do pagamento das 

custas da carta precatória fls. 115/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 2751-98.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SEBASTIÃO GAETA, MARIA 

HELENA DUALIBI GAETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARBEL CARLONI SALZEDAS - 

OAB:213865/SP, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Certifico e dou fé, impulsiono os presentes autos e faço expedir intimação 

ao advogado do requerente via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 312/314 e requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3727 Nr: 66-51.1992.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSÉ AGUIAR, FERNANDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado do exequente via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do ofício de fls. 111/112, o qual informa que a carta 

precatória encontrasse paralisada aguardando o recolhimento das custas 

necessárias, sendo que caso não seja recolhido a referida carta 

precatória será devolvida a juízo de origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100431 Nr: 6380-36.2017.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Quintão Torres - 

OAB:163913 , Ricardo Guimarães Moreira - OAB:82.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intime-se o embargado, por meio de seu procurador, para apresentar 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85930 Nr: 5134-39.2016.811.0010

 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: José Luiz Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 22 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado do 

autor para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90856 Nr: 1794-53.2017.811.0010

 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: NADIR PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico mais que, a contestação de ref. 13 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado da 

parte autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105333 Nr: 8802-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE 

JACIARA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de exceção de suspeição proposta por José Alves da Silva 

Júnior em face deste Magistrado.

Após a resposta por parte de Magistrado, refutando a causa de 

suspeição arguida pelo excepto, adveio aos autos, petitório de desistência 

do incidente, sob o fundamento de que o autor reconheceu a 

imparcialidade deste Juiz na condução do processo perante o Tribunal do 

Júri realizado nesta Comarca de Jaciara.

É o breve relato. Decido.

Sem maiores delongas, tendo o excepto reconhecido a imparcialidade 

deste Magistrado, conforme se extrai do petitório encartado aos autos, 

onde afirma “(...) ocorre, porém, que a sessão do júri se realizou e, não 

obstante o réu tenha sido condenado, é forçoso reconhecer que o Doutor 

Juiz arguido de suspeito foi absolutamente imparcial no julgamento e se 

portou com denotada elegância para com todos (partes, funcionários, 

comunidade presente) em todo o seu decorrer (...)” e pleiteado a 

desistência da arguição de exceção, com a adoção de providências 

necessárias para o seu arquivamento, a extinção do processo sem a 

resolução do mérito é medida que se impõe.

Forte em tais razões, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inc. VIII, do Novo Código de 

Processo Civil c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Extraiam-se cópias da petição de desistência e da presente decisão para 

fins de encartá-las no feito principal.

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

Transitada em julgado, arquive-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000489-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

reclamante, para no prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento processual.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANY DUTRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado. Posto isto, nos termos 

do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

reclamante, para no prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000670-18.2017.8.11.0010 REQUERENTE: VALDIVINO CANUTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Recebo o 

presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. 

Intimem-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA FONTANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000147-06.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CELIO PEREIRA FONTANELLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo o presente recurso em seu efeito 

suspensivo, deferindo a gratuidade. Intimem-se a parte recorrida para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, e/ou caso já 

tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes autos para a 
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Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do recurso cível 

interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000049-21.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARJORA CRISTINA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo o presente recurso 

em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. Intimem-se a parte 

recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, 

e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes 

autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do 

recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000453-72.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LUCIANO MOURA ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o presente 

recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. Intimem-se a 

parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA MARIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DA SILVA SANTANA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000225-97.2017.8.11.0010 REQUERENTE: NEUMA MARIA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: A. DA SILVA SANTANA - ME Vistos. Recebo o 

presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. 

Intimem-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo nº 1000375-78.2017.8.11.0010 Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. 

Analisando os autos, e considerando a justificativa apresentada pela 

Requerida de que houve acúmulo de consumo em virtude de ter efetuado 

o faturamento pela média no mês anterior, entendo ser imprescindível a 

realização de prova pericial, face a inexistência de elementos nos autos 

que demonstrem haver irregularidade no medidor ou equívoco no momento 

da leitura. Tratando-se de perícia complexa e formal, impossível sua 

realização no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a quem compete 

apenas conhecer das causas de menor complexidade. Dessa forma, 

impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a 

incompetência do Juizado Especial Cível, conforme disposto no art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95. PELO EXPOSTO, opino pela extinção do 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do NCPC, 

c.c art. 51, II da Lei n. 9099/95. Jaciara, 06 de dezembro de 2017. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000382-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS PAZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000382-70.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. No 

mérito, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. 

Por tal motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela 

existência do débito, juntando aos autos extratos nos quais consta 

compras realizadas no comércio local e alguns pagamentos, o que afasta 

a indicação de que a cobrança é fruto de fraude. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às argumentações de cobrança indevida por parte do Reclamante. 

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais, julgando o processo com resolução do mérito nos termos do art. 

487, I do CPC. Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (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: 

SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA PRINCIA XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

constante no ID n.º 11076399 e 11076414. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001141-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE LEMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

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: 

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000380-03.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Primeiramente não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, 

ao passo que a demanda pleiteia danos morais, e por mais que seja da 

alçada na Anatel a fiscalização das operadoras de telefonia, não é legítima 

para responder a pedido de indenização. Também não merece prosperar a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processamento 

da demanda, uma vez que não vislumbro na espécie a complexidade 

relatada pela ré, bastando a meu sentir analisar os documentos juntados 

aos autos. Ademais, o interesse de agir da autora encontra-se 

caracterizado porquanto é a reclamante a titular do direito que entende ter 

sido lesado pela ré, devendo-se ressaltar ainda a desnecessidade de 

cientificar a empresa do dano sofrido, para somente depois ingressar com 

ação judicial. No mérito, temos por regra que em litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser do reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direito. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual 

Portanto, mesmo em se tratando de relação de consumo, é imperioso que 

a parte autora comprove os fatos constitutivos de seu direito, nos termos 

do artigo 373, I do CPC, desde que não haja nenhum óbice à produção 

desta prova pelo consumidor. No presente caso, analisando as provas 

produzidas, bem como os documentos juntados ao processo, verifico que 

a ação impende ser julgada improcedente. A parte autora não produziu 

nenhuma prova de que a requerida tenha interrompido o fornecimento do 

serviço de internet, devendo-se levar em consideração ainda que a 

reponsabilidade pela ausência da internet no celular, por si só, não pode 

ser imputada à ré, na medida em que outros fatores podem ser 

determinantes para isso, como as configurações do aparelho, a utilização 

completa do pacote, dentre outros. Em caso análogo, decidiu a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos seguintes termos: 

RECURSO INOMINADO. DERRUBADA DE SINAL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRETENSÃO DE 

IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE RÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. O serviço de telefonia, na forma contratada, 

deve ser ininterrupto, sendo que a derrubada de sinal configura falha na 

prestação do serviço. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão 

ser detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais. Dano moral é dor, sofrimento, 

angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser 

indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a 

existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a 

responsabilização por danos morais. Diante da ausência de comprovação 

dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos, pela 

derrubada de sinal onerando o consumidor, ônus que incumbia à parte 

Autora, a improcedência da ação é medida que se impõe. (Turma Recursal 

Única de Mato Grosso. Processo n. 0010245-97.2013.811.0013. Relator 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data do julgamento: 

25/03/2014). Em assim sendo, opino pela improcedência dos pedidos, nos 

termos do artigo 587, I, do Código de Processo Civil. Jaciara/MT, 06 de 

dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAYD DAYANA DE MORAES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/03/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000573-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000573-18.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. 

Trata-se de Ação objetivando indenização por danos morais com 

obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada em razão de ter a ré 

permitido a habilitação de diversas linhas telefônicas em seu nome por 

terceiros, cuja informação somente obteve ao ser intimado a prestar 

esclarecimentos na Polícia Federal em Rondonópolis tendo em vista que 

um dos terminais estaria sendo utilizado para realização de golpes. Em sua 

defesa a ré alega que que houve a regular contratação de seus serviços 

pelo autor. Analisando os autos, verifica-se que o autor de fato prestou 

depoimento na Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis para 

esclarecer sobre linha telefônica registrada em seu nome na cidade de 

Araraquara-SP, em face da utilização do mencionado terminal para 

realização de golpes no estado de São Paulo, tendo sido cientificado, na 

ocasião, que poderia ser indiciado indiretamente a depender do resultado 

das investigações. Todavia, a requerida logrou êxito em comprovar a 

contratação da referida linha telefônica, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Agiu com culpa a prestadora de 

serviços de telefonia ao permitir a habilitação de linha de telefone em nome 

do autor, sem exigir a assinatura de um contrato ou cópia de documentos, 

ou seja, sem se certificar da veracidade das informações que lhe foram 

prestadas. A vítima de fraude praticada por terceiro perante fornecedor 

de produtos ou serviços equipara-se ao conceito de consumidor, 

consoante dispõe o art. 17 do CDC, na medida em que foi afetada pelo 

evento. Assim, temos que a responsabilidade do réu é objetiva. Por 

oportuno, transcrevo a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho acerca do tema: 

“O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segunda a qual 

todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” A inexistência de contrato entre 

as partes, por si só, demonstra a negligência da ré ao permitir a 

contratação, por terceiros, de linha telefônica em nome do autor, não 

podendo ser acolhida a alegação da ré de que observou as diligências 

necessárias no momento de contratar. No caso, resta caracterizado o ato 

ilícito, bem como o dano moral dela oriundo, por ser evidente o transtorno 

sofrido pelo reclamante que está sujeito a responder até mesmo por crime 

que não ter cometeu, tudo em virtude da negligência da ré. Deste modo, 

impõe-se ao ofensor a obrigação de indenizar. Relativamente à fixação do 

quantum indenizatório, à falta de fórmula expressa, o respectivo valor 

deve se mostrar adequado, a fim de atender aos objetivos da 

compensação do dano e o caráter pedagógico, levando-se em conta, 

ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido e de infligir ao 

causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato. A eficácia da 

contrapartida pecuniária, por sua vez, 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. PELO EXPOSTO, 

opino pela procedência do pedido inicial, para fins de CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) 

pelos danos morais, acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um por cento 

ao mês) devidos desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir 

do evento danoso, bem como cancelar definitivamente todas as linhas 

telefônicas cadastrada em nome e CPF do autor, no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa que desde já 

arbitro em R$2000,00 (dois mil reais). Jaciara/MT, 05 de dezembro de 

2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-81.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LAGES RIBEIRO DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010192-81.2016.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Relatório dispensado nos termos do caput do artigo 38, caput, da Lei 

9099/95. Tendo em vista que a reclamada mesmo devidamente intimada 

não se manifestou, opino pela extinção do processo sem apreciação do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Jaciara, 06 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000681-47.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. A 

preliminar levantada confunde-se com o mérito, motivo pelo qual passo a 

analisar diretamente os pedidos. Primeiramente cabe salientar que ao caso 

é aplicável os ditames do Código de Defesa do Consumidor, por serem as 

partes consideradas consumidor e fornecedor nos termos da lei. 

Analisando detidamente os documentos que acompanham as peças de 

ingresso e defesa, entendo que de fato a negativação é ilícita, pois a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que o débito negativado é 

legítimo. A requerida alega que o débito pago pela autora em 2015 é 

distinto do débito negativado, pois este último refere-se a dívidas oriundas 

do curso de Secretariado Executivo Trilíngue, enquanto a dívida quitada 
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referia-se ao requerimento do curso de Graduação em Direito. Todavia, 

analisando o termo de acordo juntado pela ré, o qual a autora reconhece 

ter realizado diante da urgência em ter seu nome limpo, verifico que a 

dívida teria sido gerada nos anos de 2012 e 2013, embora a curso tenha 

sido concluído pela requerente no ano de 2004, consoante diploma 

acostado aos autos. Entendo ser indevido o débito pois na época em que 

foi gerado a reclamante já havia, há muito, concluído o curso de 

Secretariado Executivo, e portanto não é razoálve acreditar que tantos 

anos depois ainda seriam geradas despesas à autora, cujo contrato já 

havia se encerrado. Assim tenho que a instituição requerida agiu com 

abuso ao incluir indevidamente o nome da autora no rol de inadimplentes, 

cometendo ilícito civil. Não se há questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança O fato de ter a 

parte reclamada negativado indevidamente o nome da parte autora junto 

ao banco de dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Inclusive, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "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" (Ag 1.379.761). 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). À falta de previsão normativa aos limites 

indenizatórios referentes ao dano moral, entendo por bem condenar a 

empresa requerida a pagar a demandante a importância de R$5.000,00 

(cinco mil reais), levando-se em consideração o teor dos parágrafos 

anteriores. Uma vez que houve cobrança de indevida de valores, condeno 

o réu a restituição destes em dobro, atento que prescreve o artigo 42, 

parágrafo único do CDC. PELO EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do 

CPC, opino pela procedência parcial do pedido inicial, para fins de 

CONDENAR a Reclamada a pagar a parte autora a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros legais de 1% 

a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária a partir do presente 

decisum, bem como declarar inexistente o débito questionado nos autos, e 

determinar a retirada do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito 

no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da sentença, bem como 

para condenar a ré a restituir em dobro à autora da importância paga, no 

total de R$287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Jaciara, 06 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000680-62.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei 9099/95. 

Entendo que o Juizado Especial é legítimo para enfrentar a questão, uma 

vez que neste caso discute-se tão somente a obrigação da ré em entregar 

o diploma à autora, o que a meu sentir, trata-se de relação contratual 

consumerista, não havendo que se falar em interesse na ação por parte 

da União. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – MÉRITO – ENSINO PARTICULAR – DESÍDIA DA 

UNIVERSIDADE EM INSCREVER O NOME DO AUTOR NA LISTA PARA A 

PROVA DO ENADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. (Recurso Inominado nº 001.2010.033.675-7 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá Recorrente: 

GEOVANELA SILVA STINHEN Recorrido: IUNI) No presente caso, a autora 

requer indenização por danos morais em virtude no atraso da entrega de 

seu diploma pela ré, bem como pleiteia seja a requerida condenada na 

obrigação de fazer consistente em efetuar a entrega do documento. A 

requerida afirma que o prazo estabelecido pela Instituição para entrega de 

diplomas é de 06 (seis) a 12 (doze) meses, e que a entrega está dentro do 

prazo tendo em vista que o diploma se encontra registrado desde o dia 1º 

de outubro deste ano. Todavia, a meu sentir o prazo de 05 (cinco) anos 

para entrega de diploma é extrapola os limites da razoabilidade. Frise-se 

que a Recorrente tentou resolver o problema administrativamente, sendo 

comprovado pelos e-mails enviados à Universidade In caso, a requerida 

afirma que e-mail não é o meio hábil a solicitar documentação perante a ré, 

contundo, não comprova ter esclarecido tal fato a autora, o que poderia 

ter sido efetuado por meio de uma simples resposta ao e-mail recebido. 

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do 

aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano 

moral indenizável, pois caracterizado está o ato ilícito praticado pela 

instituição e, por isso, deve a universidade reparar o prejuízo. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRADO INJUSTIFICADO NA 

ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – 

JUSTIFICATIVA DE NÃO REALIZAÇÃO DE ENADE – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É de responsabilidade da 

instituição de ensino a emissão de diploma aos formandos em prazo 

razoável, a fim de que possam exercer regularmente a profissão para a 

qual se qualificou. Havendo o fiel cumprimento das obrigações contratuais 

pelo aluno, assim como o efetivo cumprimento da grade curricular imposta, 

é devida a contraprestação pela instituição, no sentido de também cumprir 

com a obrigação que lhe cabe, de emitir o documento válido, dentro de 

prazo razoável. A demora de 03 anos se mostra injustificável, 

demonstrando total desídia da instituição de ensino. Configurada a conduta 

reprovável, insurge daí o dever de indenizar. Reforma da sentença para 

julgar parcialmente procedente a ação condenando à indenização por 

danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 233479120148110001/2016, Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/06/2016, publicado no DJE 08/06/2016) AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. 

Danos morais – ocorrência – o atraso injustificado no cumprimento de 

obrigação assumida pela Ré configura ato lesivo à integridade moral do 

consumidor – evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação 

moral – majoração do quantum indenizatório. RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00008886320148260103 SP 0000888-63.2014.8.26.0103, Relator: 

Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 25/08/2015, 28ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2015) Quanto ao valor da 

indenização, inexistem parâmetros objetivos para determinar a quantia. 

Embora seja naturalmente difícil medir o preço de valores subjetivos, como 

a dor, o sofrimento ou mesmo o incômodo ou o descrédito decorrente da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 434 de 700



prática de ato abusivo, deve o julgador considerar as peculiaridades de 

cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade 

da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do 

lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito 

pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente 

lesada. À luz do exposto, opino pela procedência parcial do pedido para 

fins de confirmar a liminar concedida anteriormente, e condenar a ré a 

indenizar a autora pelo dano moral sofrido no importe de R$5.000,00 

(cinco mil reais), quantia esta que deverá ser acrescida de juros de 1% 

a.m. devidos desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do 

arbitramento. Jaciara, 06 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000664-11.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Verifica-se que a petição de ID n. 10214499, haver petição da parte autora 

postulando a desistência do feito. O Enunciado n. 90 do Fonaje orienta que 

“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”. Assim, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, opino pela homologação da 

desistência, extinguindo-se o processo sem apreciação do mérito. 

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. BOLDRIM JUNIOR TRANSPORTE DE CARGAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO OAB - SP201919 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000711-82.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes conforme ID n. 10162305, 

para que surta os devidos efeitos legais, conforme estipulado no art. 22, 

parágrafo único da Lei nº 9.099/95 e julgo extinto o presente feito com 

resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas, 

e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 06 de dezembro 

de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000169-64.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. 

Diante da recusa injustificada de receber a carta de citação, conforme 

consta do AR juntado à inicial, tem-se por cumprido o ato. Portanto aplico 

ao requerido a revelia os seus efeitos. Tendo a parte Reclamante negado 

qualquer enlace contratual com a parte Reclamada, e sendo está 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da parte ré a 

comprovação de que houve o formal e regular celebração do contrato, o 

qual deu origem ao débito negativado, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos não há qualquer prova 

demonstrando que a Reclamante possua débitos junto a Ré, uma vez que 

esta não juntou aos autos comprovante de contratação de seus serviços. 

Assim, tenho que o protesto e negativação do Reclamante é indevido, 

tendo o banco réu cometido um ilícito civil. Entretanto, em que pese a 

anotação irregular, entendo que a autora não faz jus ao recebimento de 

indenização por dano moral, eis que a consulta juntada aos autos mostra o 

apontamento de outras dívidas, devendo ao caso ser aplicada a Súmula 

385 do STJ, in verbis: SÚMULA 385: DA ANOTAÇÃO IRREGULAR EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO CABE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO, 

RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO. Em assim sendo, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para fins de declarar 

inexistente o débito questionado nos autos e por conseguinte determinar o 

cancelamento definitivo da inscrição em nome da autora, no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da intimação, confirmando a liminar concedida 

anteriormente, bem como para julgar improcedente o pedido de dano moral. 

Jaciara, 18 de julho de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 10969315 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 10969315.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/02/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS 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: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/02/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOS SANTOS GARGES (REQUERIDO)

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (REQUERIDO)

DORALINA FREIRE DOS SANTOS GARGES (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2018 Hora: 08:25, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010044-07.2015.8.11.0010 EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA 
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- ME EXECUTADO: KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES Vistos. 

Intime-se a parte reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto 

penhora infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001140-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS 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: 

GIOVANI BIANCHI OAB: MT0006641A Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

22/02/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000031-34.2016.8.11.0010 REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ELTON ALVES DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto penhora 

infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-50.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MELHADO OAB - SP0289895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000211-50.2016.8.11.0010 EXEQUENTE: OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA 

CONTÉCNICA Vistos. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 10 

dias, manifestar quanto penhora infrutífera realizada, sob pena de 

extinção processual. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMACENA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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: DELCIO 

BARBOSA SILVA OAB: MT14364/O-O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/02/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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: 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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: DELCIO 

BARBOSA SILVA OAB: MT14364/O-O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/02/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001152-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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: 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO Data: 22/02/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104836 Nr: 8554-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JACSON ROBERTO ABRAHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREGEDOR-GERAL ADJUNTO DA PJC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado perante este 

Juízo em favor por JAKSON ROBERTO ABRAHÃO, em face da autoridade 

coatora ADRIANO PERALTA MORAES, Corregedor Geral Adjunto da 

PJC/MT, visando o trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência – 

TCO n° 007/2017 (Autos n° 7460-35.2017.811.0010, Código 102675).

 Aduz que o paciente que a autoridade coatora encaminhou o feito como 

Termo Circunstanciado ao Juizado Especial de Jaciara e que tal ato é nulo, 

tendo em vista que nos casos de crimes contra a honra somente serão 

apreciados pelo Poder Judiciário através de ação penal privada (queixa 

crime) e não através de TCO, havendo error in procedendo.

 Por sua vez, o representante do Ministério Público manifestou que seja 

julgado prejudicado o pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Pois bem! Analisando os autos de n° 7460-35.2017.811.0010 (Código 

102675), verifica-se que apesar de devidamente instaurado a vítima não 

intentou a devida queixa crime, tendo passado mais de 06 (seis) meses 

desde a data do fato (19/01/2017).

Por esta razão, em 13 de dezembro de 2017, foi declarada extinta a 

punibilidade do autor do fato, ora impetrante, com fulcro no artigo 107, 

inciso IV, do Código Penal, assim, verifica-se que houve a perda do objeto 

pretendido nestes autos.

Ante o exposto, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do 

art. 485, inciso VI, do NCPC c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

 Promova-se o arquivamento dos autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 2124-94.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos.

1. Proceda-se com a intimação do réu, a fim de que informe conta para 

restituição do valor depositado nos autos, eis que houve o trânsito em 

julgado da sentença.

2. Com a informação nos autos, proceda-se com a expedição de Alvará 

de levantamento de valores.

3. Em nada sendo requerido, proceda-se com o que determina o art. 122, 

parágrafo único do CPP.

4. Proceda-se com destinação do mesmo ao processo de cód. 34568, 

procedimento próprio em que é feita a seleção e escalonamento das 

entidades para recebimento de tais valores, conforme regulamentação do 

CNJ e CNGC.

Após, Arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 96759 Nr: 4578-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OLANDA BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 : Vistos etc. Apesar de não haver nenhuma procuração nos autos que 

comprove que de fato a causídica Dra. Oderli Ferrari patrocina a causa da 

querelada, entendo que a presente instrução não pode prosseguir sob 

pena de ter que realiza-la novamente em razão de posterior alegação de 

prejuízo pela parte. No entanto, DETERMINO que seja intimada a causídica 

para que a mesma, no prazo de 5 (cinco) dias, junte procuração nos 

autos, bem como, manifeste se há interesse na proposta de transação 

oferta pelo Ministério Público Estadual. Após, voltem-me os autos 

conclusos para decisão ou se for o caso, redesignação de audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se.

Nada mais

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 88/2017

O DR. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Juara em Substituição Legal, Estado de Mato Grosso, 

de acordo com o art. 23 da Lei Complementar nº 004/90;

Considerando o que dispõe a Lei 8.814/2008 – SDCR – Sistema de 

Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder 

Judiciário.

Considerando o provimento nº 007/2011/CM, o qual institui o Programa de 

Avaliação de Estágio Probatório dos servidores efetivos do Poder 

Judiciário, c.c. o Provimento 01/2012/CM, o qual altera o art. 21, alínea "C" 

e § 1º, no referido artigo.

RESOLVE:

Designar a Comissão de Análise de Avaliação de Desempenho do Estágio 

Probatório, para o Foro Judicial, conforme segue:

Nome Servidor da Comissão Cargo

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal

Silvana Ribeiro da Silva Gestora Geral

Sueli Aparecida Mileski Gestora Judiciária

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Juara-MT., 13 de dezembro de 2017.

Alexandre Sócrates Mendes.Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 41898 Nr: 2331-35.2011.811.0018

 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: OPSJ, ACGS, GEdSS, Zizélia Elaine Aparecida da Silva, 

Maria Helena Souto da Silva, Ana Paula Glonike

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - OAB:7824, Aristides 

Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:7670/MT

 Vistos, etc.
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Diante da petição de fl. 134/136, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL da quantia de R$ 33.697,54 (trinta e três mil seiscentos e 

noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) depositada conforme 

fl. 126/128, em nome dos requerentes, devendo as transferências serem 

realizadas conforme discriminado nas petições de fls. 132/133 e 134/136, 

sendo que a Senhora Gestora deverá observar integralmente o que fora 

proferido na sentença de fls. 121/122-v.

Em relação aos honorários sucumbenciais na quantia de R$ 6.739,51 (seis 

mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) depositado 

conforme fl. 126/128, determino a EXPEDIÇÂO DE ALVARÀ JUDICIAL, 

devendo ser transferida a quantia levantada à conta bancária Banco 

Bradesco; Ag: 667-0; Conta Corrente: 9635-0; de titularidade de Aristides 

José Botelho de Oliveira; CPF: 055.957.338-37.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 604-65.2016.811.0018

 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: Agropecuária Villalobos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Villalobos Ltda, Gisela Monteiro 

da Silva Rollo Andreoni, Artur Carvalho dos Reis, Francisco de Assis 

Domingues, Walter Gomes Fernandes, Espólio de Ary Moreira Ribeiro- rep. 

Onofre Ribeiro da Silva Neto, Ana Maria de Carvalho Vilella Ribeiro 

Borrego, Mildo Ari Vendruscolo, EN Agropecuaria e Participações Ltda, EN 

Agropecuaria e Participações Ltda, Valter Alexandre Santana da Silva, 

Fernando Cesar Machado, Roberto Wagner Machado, Luci Aparecida 

Cassoni Machado, Espólio de Ary Moreira Ribeiro- rep. Onofre Ribeiro da 

Silva Neto, Ana Maria de Carvalho Vilella Ribeiro Borrego, Claudio 

Cassiano de Moura, Manuel Luis da Silva, Erminio Vendruscolo, Enelita 

Maria Roggia Vendruscolo, Maria Goret Vendruscolo, Olga Guzella, Artur 

Carvalho dos Reis, Banco do Brasil S/A, Albino Guzella, Fatima 

Encarnação Alvares de Moura, Ana Alvares da Silva, Paschoal Rodolfo 

Delatorre, Valéria Souza Galvão Domingues, Espolio de Irany Moreira 

Ribeiro -rep. Ana Maria Carvalho Vilela Ribeiro Longo, Espolio de 

Alexandrina de Carvalho Vilela Ribeiro- rep. Ana Maria Carvalho Vilela 

Ribeiro Longo, Oslair da Silva, Antonio Godinho Madeira, Elena Martha 

Greiner Madeira, Adriano Rogério Pante, José Carlos Sartori, Luciana 

Cristina dos Santos Pante, Ledo Vendruscolo, Leda Maria Cavalheri 

Vendruscolo, Vilda Galante Vendruscolo, Orivaldo Alvares Périco, 

Rosanea Silveira Sartori, Maria Marmol da Silva, Ruth Senen Ribeiro Perico, 

Alcebiades Furtado, Ana Perico Furtado, Jose Devanir Cardoso de Sá, 

Decio Alvares Perico, Archylles Vendruscolo, Fazenda Arara Vermelha 

Ltda-ME, Maria Cristina Demarchi Santana da Silva, Espolio de Lea Dias 

Porto Ribeiro- rep. Onofre Ribeiro da Silva Neto, César Luiz Vendruscolo, 

Edenildes Aparecida de Abreu Vendruscolo, Maria Regina Vendruscolo 

Kotovicz, João Carlos Kotovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, MARCIO ARI VENDRUSCOLO - 

OAB:24736, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, VALERIA OLSZEVSKI 

LAUTENSCHLAGER - OAB:19789

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, para efetuar o 

pagamento de complemento do Oficial de Justiça, no valor de R$ 75,00 

(setenta e cinco Reais), conforme sua certidão de ref: 169, junto ao site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42126 Nr: 2558-25.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Oliveira 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:

 Initmação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. Jorge Balbino 

da Silva, MT/3063-A, acerca dos valores depositados de fls. 26/27, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62701 Nr: 163-55.2014.811.0018

 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: Lázaro Mendanha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR 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: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Rubens Gaspar Serra - OAB:119859/SP

 Impulsiono o presente feito ao DJE para procedr a intimação das partes 

para manifestarem no prazo de 15(quinze) dias, acerca do cálculo judicial 

de fls.176/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 3109-05.2011.811.0018

 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: Sebastiana da Silva Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, Dra. 

Paula Alessandra Rossi, OAB/MT 10.914-A, acerca do cálculo efetuado 

pela contadoria judicial de fls. 196, devendo manifetar no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 2172-87.2014.811.0018

 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: Sandra Aparecida Cavalhari

 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: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, Dr. Felipe Felipe 

de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28065 Nr: 619-15.2008.811.0018

 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: Amilton de Oliveira Moraes

 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:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: José dos Santos Neto - OAB/MT: 3.677-A, acerca 

do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34003 Nr: 1570-72.2009.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina da Costa Galdino Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por CÉLIA REGINA DA COSTA 

GALDINO PERES em razão do falecimento de João Galdino.

Em 26/06/2009 a inicial foi recebida e a requerente foi nomeada 

inventariante (fl. 40).

Após citação dos herdeiros e avaliação do bem imóvel indicado na inicial, 

chamou-se o feito a ordem a fim de que fossem apresentadas as 

primeiras declarações (fls. 91/92).

À fl. 95 sobreveio certidão atestando a inércia da inventariante.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos observo que, devidamente intimada para apresentar 

as primeiras declarações (fl. 91/92), a parte requerente não se manifestou 

nos autos, conforme certidão de fl. 95.

Observo, ainda, que a última manifestação da parte autora deu-se em 

meados do ano de 2013, o que evidencia que há tempos este inventário 

encontra-se paralisado, sendo certo a falta de interesse das partes em 

seu prosseguimento.

Assim, considerando que em razão da inercia dos interessados continuar 

com o feito é desprestigiar os processos que merecem atenção e zelo do 

poder judiciário, REVOGO a nomeação de CÉLIA REGINA DA COSTA 

GALDINO PERES como inventariante e EXTINGO o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Sem custas face a gratuidade da justiça (fl. 40).

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35723 Nr: 3286-37.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. J. Kistner - ME-EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 Proceder a intimação das partes acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instância, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 1048-74.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Márcio Veloso de Araújo, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto as 

correspondências devolvidas às fl.98, 98-v e 99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 15895 Nr: 1545-98.2005.811.0018

 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: Maria Aparecida Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar Patronos da parte requerida para que se manifestem quanto a 

juntada de peça pela Empresa Real Brasil (fl. 1.133/1.135), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37814 Nr: 1864-90.2010.811.0018

 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: Adalberto Schuindt

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar as partes da perícia agendada para o dia 09/01/2018 às 16h30m, 

no Hospital e Maternidade São Vicente, conforme ofício nº 54/201, fl.188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26663 Nr: 4647-60.2007.811.0018

 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 de Lourdes Silva do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

impugnação às fl. 248/255, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34349 Nr: 1918-90.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Jacinta 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, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

impugnação a execução, fl. 182/186, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42498 Nr: 2926-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Olimpio de Oliveira, Marlucia Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patronos da parte autora para que se manifeste quanto a 

correspondência devolvida às fl.92, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35820 Nr: 3376-45.2009.811.0018

 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: Nilton Frizzera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patronos da parte autora para que se manifestem quanto a juntada 

de impugnação à execução fl. 168/175, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55918 Nr: 2143-08.2012.811.0018

 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: Maria Creusa Lopes 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:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 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:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56878 Nr: 3096-69.2012.811.0018

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATRdS, VERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Superior Instância, bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65208 Nr: 2427-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. Zarochinski Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar o patrono da parte requerida para querendo, oferecer 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.136/142, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101473 Nr: 7501-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eugênio Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondencia devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 4536-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Marchry Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 7199-46.2017.811.0018

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de complemento de diligencia do sr Oficial de Justiça, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101026 Nr: 7280-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Carlos de Lima, Veralba de Souza 

Ramos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Dunice Pereira Brito 

- OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste sobre a 

correspondencia devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59764 Nr: 2310-88.2013.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGAdO, LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Márcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora da r. sentença fl.66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75157 Nr: 3754-88.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83719 Nr: 3975-37.2016.811.0018

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90476 Nr: 1895-66.2017.811.0018

 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): VNGdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr Oficial de Justiça, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1790-65.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar sobre a 

decisão de fls. 225/226.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 20/2017/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito 

e Diretor do Fórum da Comarca de Juina-MT, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, em conformidade com o Provimento n. 

16/2016/CM, DJE/MT Nº 9.830, de 03/08/2016 e Edital n. 11/2017/DF, 

DJE/MT Nº 10.101, de 14.09.2017, torna público o resultado do Processo 

Seletivo para credenciamento de Pessoas Físicas para atuar na área de 

Psicologia na Comarca de Juína-MT:

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO PONTOS

1ª colocada: ANGELA CANEVA BAUER PSICOLOGIA 8,00

Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada 

a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para 

concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

 Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público 

será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.

Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

no mural do átrio do Fórum e publicado na forma da Lei.

 Juina, 18 de dezembro de2017.

VAGNER DUPIM DIAS

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000579-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTELINO PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANILTON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para prestar as 

primeiras declarações, conforme detecisão na identificação nº 8046660.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001176-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME O 

ENDEREÇO DO BEM PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 4020-64.2009.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. DANSIERI & CIA LTDA., PAULO ROBERTO 

PERFEITO, ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - OAB:15575

 DECISÃO FLS. 107/109: "Vistos etc. Cuida-se de pedido de desbloqueio 

judicial formulado pela parte executada PAULO ROBERTO PERFIETO face 

o bloqueio realizado às fls. 63/65, nos autos da Ação de Execução Fiscal 

ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. [...] Todavia, 

após detida análise do feito, verifico que a parte executada não logrou 

êxito em comprovar que o valor bloqueado se refere a salário, pois 

limitou-se a acostar apenas 01 (um) comprovante mensal de rendimentos 

do mês de março de 2016, e ainda em valor diverso ao bloqueado. 

Ademais, conforme se constata no extrato do bloqueio, foram bloqueadas 

mais de 01 (uma) conta, o que reforça o indeferimento do pedido de 

desbloqueio dos valores. Desta forma, não logrando êxito a parte em 

comprovar que o valor bloqueado diz respeito à salário, INDEFIRO o pedido 

de desbloqueio dos valores bloqueados na conta da parte executada 

PAULO ROBERTO PERFEITO. Decorrido o prazo para eventuais recursos, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 3359-51.2010.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO, ODAIR JOSÉ 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER HERMES ACERCA DA 

NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, BEM 

COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 49: "VISTOS ETC. Compulsando os autos 
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verifica-se que o advogado Dr. Elton Antonio Rauber foi nomeado às fls. 

46, como defensor da parte executada. Assim, tendo em vista que o 

causídico cumpriu o múnus, arbitro os honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo a escrivania expedir a certidão de 

arbitramento. Ainda, ante a petição retro, destituo o advogado nomeado às 

fls. 46 e nomeio como curador o Dr. Eder Hermes para prosseguir na 

defesa dos interesses da parte executada para bem e fielmente cumprir o 

múnus. Proceda a escrivania a intimação do causídico desta nomeação, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125889 Nr: 4871-59.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 39/42: "VISTOS ETC. 1. Cuida-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL oposto por ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO em face da 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – MATO 

GROSSO. [...] D I S P O S I T I V O 1. Ante ao exposto e, por tudo que dos 

autos consta, REJEITO os EMBARGOS À EXECUÇÃO e, 

consequentemente, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC. 2. Condeno o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, cuja cobrança fica 

suspensa por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita. 3. Translade-se 

cópia desta decisão aos autos do Processo nº 3359-51.2010.811.0025 - 

Código 57074. 4. Ainda, deixo de arbitrar os honorários, haja vista que já 

foi arbitrado nos autos principal, bem como, já foi nomeado novo advogado 

para prosseguir na defesa do executado. 5. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132472 Nr: 4106-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC, TPC, MDDSDC, DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, YOUSSEF SAYAH 

EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Vistos, etc.DEFIRO o pedido ministerial de f. 275.Redesigno a audiência 

anteriormente agendada (f. 264), para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 

14h00min. Intimem-se os réus, seus respectivos advogados e as 

testemunhas arroladas. Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.Juína/MT, 14 de dezembro de 2017.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 5846-28.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DO OURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA LUSSE - 

OAB:17927

 Vistos em correição,

De acordo com a Súmula n. 533 do STJ “para o reconhecimento da prática 

de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a 

instauração de procedimento administrativo pelo diretor do 

estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado 

por advogado constituído ou defensor público nomeado”, razão por que 

DETERMINO que PROCEDA imediatamente com a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar - PAD para apuração dos fatos relatados no 

Ofício n. 782/CDP/17-ap, datado de 20/10/2017, oriundo do Centro de 

Detenção Provisória - CDP.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. (1) 

FALTA GRAVE. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO 

DE PAD. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. (2) WRIT NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A tese da necessidade de 

Processo Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática 

de falta grave amolda-se à jurisprudência atual desta Corte Superior, 

decidida em sede de recurso especial representativo de controvérsia - 

REsp nº 1.378.557/RS, bem como anotada no Verbete nº 533 da Súmula 

do STJ. O entendimento adotado pelo acórdão combatido está em 

desacordo com o posicionamento deste Tribunal Superior, situação 

reveladora de flagrante ilegalidade a justificar a excepcional cognição. 2. 

Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar nulo o 

acórdão vergastado, que reconheceu a prática de falta grave cometida 

pelo paciente, bem como eventuais efeitos dele decorrentes, 

restabelecendo, assim, o decisum de primeiro grau de jurisdição.” (Habeas 

Corpus nº 330.506/SC (2015/0173719-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria 

Thereza de Assis Moura. j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015). (grifo nosso)

Ante o exposto, POSTERGO a homologação do cálculo derradeiro para 

após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD, isso 

porque havendo reconhecimento de falta grave, DEVERÁ o Gestor 

Judiciário realizar novo cálculo, alterando a data base para progressão do 

regime semiaberto.

Para tanto, OFICIE-SE ao Sr. Diretor do Centro de Detenção Provisória - 

CDP para instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, 

imediatamente. FIXO prazo de 30 (trinta) dias para conclusão.

Com a conclusão do PAD, VISTA às partes para manifestação e 

CONCLUSOS para deliberação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106253 Nr: 699-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RAFAEL DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Certifico, para os devidos fins de direito, que a advogada Dra. HILONÊS 

NEPOMUCENO, inscrita na OAB/MT n. 14.764-B, atuou como advogada 

dativa, nomeada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para 

prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

699-11.2015.811.0025 – código 106253.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pela referida advogada, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 45195 Nr: 4259-05.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIS RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos em correição,

DEFIRO o pleito de desarquivamento pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, e em nada sendo requerido, ao ARQUIVO.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84919 Nr: 5365-94.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOUZA

 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 

memoriais finais da defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 720-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos em correição,Trata-se de pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA do 

recuperando Dirceu Marcelino que cumpre pena no REGIME FECHADO 

para comemorar as festividades de final de ano, sobre o que o Ministério 

Público manifestou pelo indeferimento.Muito bem.É cediço que somente “os 

condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter 

autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância 

direta” (art. 122, caput, da LEP).No caso, nota-se que o recuperando 

cumpre pena em REGIME FECHADO, e ainda, não preencheu os requisitos 

legais para progressão do regime semiaberto, tornando incompatível a 

concessão de tal benesse.Julgados que sintetizam a questão:“AGRAVO 

EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. APENADO QUE CUMPRE PENA EM 

REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A 

CONCESSÃO DA BENESSE. 1. O agravante recorre da decisão que 

indeferiu a concessão do benefício da saída temporária. 2. De acordo com 

o art. 122 da LEP, somente os apenados que cumprem pena em regime 

semiaberto poderão obter autorização para saída temporária. 3. Caso 

concreto em que o apenado está cumprindo pena em regime 

fechado(...)Ante ao exposto, comungando com o entendimento do 

Parquet, INDEFIRO o pleito formulado pelo recuperando Dirceu Marcelino, 

nos termos do art. 122, caput, da LEP.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:OAB/ES19.831

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. GIVAGO DIAS MENDES DE SUA 

NOMEAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO DO RÉU, BEM COMO PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRÉVIA, POR SE TRATAR DE RÉU 

PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5789, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço atualizado do réu Genival Francisco Jesus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 2211-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE, JOÃO MARIA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 16/01/2018, às 

13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:OAB/ES19.831

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de f. 90, e considerando a ausência de 

Defensor Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Givago Dias 

Mendes para atuar como Advogado Dativo.

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação inclusive, para apresentar defesa prévia, no 

prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132212 Nr: 3949-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES, KARINE DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 09/01/2018, às 

14h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 
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FILHO - OAB:19216

 Vistos em correição,

Diante do e-mail aportado aos autos, oriundo do Centro de Detenção 

Provisória - CDP, dando conta da impossibilidade em escoltar os presos 

para audiências marcadas entre as datas de 13 a 15/12/2017, por 

ausência de Viatura, REDESIGNO a audiência para o dia 11/01/2018, às 

13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126347 Nr: 183-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JAMES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos em correição,

Considerando que já há 6 (seis) processos com audiências marcadas 

para a data aprazada REDESIGNO a Sessão Plenária do Tribunal do Júri 

para o dia 01/05/2018, às 9h.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103765 Nr: 4315-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMÓTEO BRAZ GONÇALVES, ROBERTO 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Intimação dos advogados dos réus para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestem acerca do endereço atualizado de suas testemunhas não 

encontradas pelos oficiais de justiça, conforme fls. 360 e 376.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-10.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO FAZION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-10.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO FAZION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-10.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO FAZION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-88.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDE MARINES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-88.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDE MARINES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-21.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS IDESES OAB - RJ0098749A (ADVOGADO)

FABIO BREYER AMORIM OAB - RJ0124274A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-21.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS IDESES OAB - RJ0098749A (ADVOGADO)

FABIO BREYER AMORIM OAB - RJ0124274A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-21.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS IDESES OAB - RJ0098749A (ADVOGADO)

FABIO BREYER AMORIM OAB - RJ0124274A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-42.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-42.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-42.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-22.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-22.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-22.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-70.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 
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para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-70.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-70.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JALES JOSE PERASSOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JALES JOSE PERASSOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-39.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F A PADOVANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-39.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F A PADOVANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-84.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-84.2014.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-40.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO RAIMUNDO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-40.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO RAIMUNDO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-40.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO RAIMUNDO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-84.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-84.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT19454/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT19454/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT19454/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-59.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BATISTA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-59.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BATISTA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-72.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE CONCEICAO DOS SANTOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-72.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE CONCEICAO DOS SANTOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-72.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE CONCEICAO DOS SANTOS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-61.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GENARO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-61.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GENARO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-63.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEI ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-63.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEI ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO DE MATOS CHERES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca da Sentença retro o qual decretou a Revelia da 

parte Ré e Julgou totalmente procedente o pedido inicial ao pagamento da 

importância de R$ 10.533, 75 (dez mil quinhentos e trinta reais e setenta e 

cinco centavos), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do vencimento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e por 

consequência julgou e Declarou Extinto o Processo, com Resolução do 

Mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-04.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELEON MAGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-04.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELEON MAGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-46.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-46.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-32.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE SELCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-06.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 

para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-06.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida na pessoa de seu 

Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem como 
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para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-06.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu Advogado acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como para querendo, manifeste-se no prazo legal.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255322 Nr: 5730-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 

497 do CPC, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que estabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo.NOMEIO perito a Dra. Dra. Aline 

Bitencourt de Almeida, CREFITO/SP Nº. 30377-LTF, Rua Benedito Cesario 

da Cruz, Nº. 45, Bairro Jardim Planalto, Mirassol D’Oeste-MT, CEP: 

78.280-000, e-mail aline_bittencourt87@hotmail.com, 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, INTIMEM-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o 

resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar 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. CITE-SE 

a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 116925 Nr: 3660-40.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siderley Corso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Luis Palombo - 

OAB:214.251, Fernanda Gilla dos Santos - OAB:SP / 193.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Zaffalon - 

OAB:99776/SP, Paulo César Rocha - OAB:SP / 116.103

 Vistos;

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO movida por SIDERLEY 

CORSO, contra HAMILTON DE OLIVEIRA.

Na decisão de fl. 291 foi intimado o advogado da parte autora para pugnar 

o que de direito, sendo o silêncio interpretado como quitação integral do 

débito.

Fora certificado na certidão de fls. 296, que o advogado da parte autora 

foi intimado deixando fluir o prazo sem nenhuma providência.

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 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve a satisfação da obrigação 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, inciso II e o art. 

925, estes últimos do CPC.

DEIXO de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

CUSTAS, se houver, pela parte requerida.

EXPEÇA-SE o alvará para levantamento do valor depositado.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 763-88.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Divino Severino - F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 144, de modo que DETERMINO que DESIGNEM-SE 

datas e horários para realização de hasta pública, nos termos da decisão 

de fls. 126.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 01 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 191630 Nr: 2922-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno 

Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 134, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público Estadual para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237856 Nr: 1697-84.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20246/O, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

O executado às fls. 23/24 apresentou “Exceção de Pré-Executividade”.

Como bem vem entendendo o E.STJ, mister a oitiva da parte contrária 

antes de julgar a objeção, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)”

Dessa forma, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da 

objeção de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239295 Nr: 2415-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dolores dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Neres Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Os autos vieram conclusos para apreciação do pleito de fls. 40, 

dando conta da inércia do executado em quitar o débito.Pois bem. No Novo 

Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, foi 

inserida a hipótese de protesto do pronunciamento judicial em caso de 

inércia do executado, senão vejamos(...) Dessa forma, considerando que 

mesmo citado, o executado deixou de adimplir o débito objeto dos 

presentes autos, DEFIRO em parte o pedido de fls. 40, de modo que 

determino a EXPEDIÇÃO de ofício ao Serasa, de sorte que seja anotado o 

débito descrito, no valor do credito exequendo, devendo perdurar até a 

satisfação ou extinção ou sua garantia.No mais, INDEFIRO o remanescente 

do pedido supra, pois conforme se depreende de certidão de fls.32, 

verificou-se a inexistência de bens em nome do executado.Deste modo, 

com o fito de evitar diligências despiciendas que comprometa a celeridade 

do feito, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste - MT, 06 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3725 Nr: 15-13.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo Ferreira Souto, Riolando Correia Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição executória do crédito tributário, objeto dos presentes autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 01 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 10283 Nr: 964-12.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 Vistos.

Em que pese os autos me terem vindo conclusos, denota-se que a 

decisão de fls. 144 ainda pende de cumprimento, o que ora DETERMINO, 

que seja dado fiel cumprimento à decisão retro.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 01 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23021 Nr: 331-59.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâminca Prado Ltda, Paulo Teodoro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cruz - OAB:, 

ANTONIO CARLOS DA CRUZ - OAB:, DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares de 

Queiroz - OAB:8470/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 135, com fulcro no art.10 da Lei 10.480/2002, ex vi:

Art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e 

extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas 

atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da 

liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas 

atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança 

amigável ou judicial.(negrito nosso)

 Assim DETERMINO a imediata remessa dos presentes autos pelo correio 

ao representante judicial da Procuradoria Geral Federal do Estado de Mato 

Grosso, para que manifeste oque entender de direito, inclusive com a 

devolução de prazo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 3206-26.2011.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: Iraci Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 144 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 06/03/2018, às 15H30MIN, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211183 Nr: 2212-90.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSS, KdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 Vistos.

Considerando o pedido das alegações finais, nas fls. 160/163, DÊ-SE 

vistas dos autos ao representante do Ministério Público para se manifestar 

no que entender de direito, nos termos do art. 178, II, do CPC.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235424 Nr: 414-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMC, JATC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121

 Vistos.

Considerando o certificado às fls. 50, INTIME-SE via editalícia a parte 

requerente acerca da sentença proferida.

Ademais, CUMPRA-SE todas as determinações proferidas na sentença.

Após, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248791 Nr: 2504-70.2017.811.0011

 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: Francisco Confessor Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 59 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 06/03/2018, às 16H00MIN, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 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: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 01/02/2018, às 

16 h 00min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será 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 CPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10 art. 334, do CPC).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 

CPC).Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72604 Nr: 766-28.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Inacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574, Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento, consoante pugnado às fls. 126.

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, e não havendo requerimentos, RETORNEM os autos ao 

arquivo. Caso contrário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, mediante as cautelas de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 185759 Nr: 1980-15.2013.811.0011

 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): Appolari Informática Ltda - ME, Jose Luiz 

Appolari, Elizete da Silva Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070
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 Vistos.

Ante teor da certidão de fls.168, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121075 Nr: 70-21.2011.811.0011

 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: Orivaldo Menandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250172 Nr: 3119-60.2017.811.0011

 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: Simaz Mamedes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 28, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 1719-26.2008.811.0011

 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: Orides Santana Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246062 Nr: 1128-49.2017.811.0011

 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: Marcelino Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248370 Nr: 2275-13.2017.811.0011

 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: Nair Rodrigues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250338 Nr: 3203-61.2017.811.0011

 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: José Domingos da Silva

 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:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28640 Nr: 2504-22.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moacir Magalhães Fernandes, Edina Maria Fernandes 

Pavaneli, Osmar Pavaneli, Edineis Aparecida Fernandes Rodrigues, Ayrton 

Antonio Rodrigues, Luiz Antonio Fernandes, Italo Aparecido Fernandes, 

Deile da Silva Azarite Fernandes, Luiz Carlos Fernandes, Paulo Sergio 

Fernandes, Maelene Francsca Xavier Ferandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 70013 Nr: 46-61.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Americo Souza Domiciano

 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:

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 220/221, 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, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 81965 Nr: 2524-42.2009.811.0011

 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: Elza Dalosto dos Anjos

 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:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 
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art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170914 Nr: 3932-63.2012.811.0011

 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: Jivael Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Vistos.

INTIME-SE a requerente para se manifestar acerca do depósito 

apresentado às fls.274-vº, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 208578 Nr: 1604-92.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 95, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237448 Nr: 1500-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Juarez Romero Zaim 

- OAB:4.656

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 60/62, razão pela qual determino a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação dos semoventes, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, VII, art. 839 do CPC.

EFETIVE-SE a penhora e avaliação dos semoventes bovinos, INTIME-SE a 

parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem 

como para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237915 Nr: 1725-52.2016.811.0011

 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: Eraldo Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250058 Nr: 3067-64.2017.811.0011

 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: Cleusa Ferreira de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 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:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 
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dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 780-80.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

AUTOS N.º 780-80.2007.811.0011 cód. 30361

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Antonio Vicente da Silva

INTIMANDO(A, S): Antônio Vicente da Silva, Cpf: 35413417187, Rg: 

428.043 SSP/MT, Filiação: Manoel Vicente da Rocha e de Elizabete 

Conceição Silva, data de nascimento: 01/09/1956, brasileiro(a), natural de 

N. S. Lourdes - SE, casado(a), desempregado, Endereço: Rua Mariana 

Marques Nº 72, Bairro: Cidade Tamandaré III, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/04/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 219,69

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Autos n. 2008/10. (Código: 30361). Vistos em Correição. 

Cuida-se de execução fiscal movida pelo Município de Mirassol 

D´Oeste/MT em face de Antonio Vicente da Silva, devidamente 

qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária. 

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fl. 32). 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 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF). 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 art. 1º da LEF c/c o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 10% sobre 

o valor da dívida atualizada. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 25 

de abril de 2016. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 14 de dezembro de 2017.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 638-08.2009.811.0011

 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: Osmildo Francisco de Oliveira, Orivaldo Francisco de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 108979 Nr: 1812-18.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Basilio de Oliveira Cardoso, Marli de Oliveira 

Cardoso, Inês de Oliveira Reginaldo, Isabel de Oliveira Silva, Luciana de 

Oliverira Cardoso, Claudinei Egidio Cardoso, José Aparecido Egidio 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Miguel Egídio Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pleito acostado às fls.148, de modo que INTIME-SE a parte 

autora, para o recolhimento do imposto ITBI, aludido à fl. 143, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 123214 Nr: 1025-52.2011.811.0011

 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: RNPM, DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 92, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, a Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 1069-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Tavares Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 93, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 185211 Nr: 1887-52.2013.811.0011

 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: Verginea Marques Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228383 Nr: 970-62.2015.811.0011

 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: Ordaley Geraldi Benatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232760 Nr: 3460-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG, AGVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 77, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, à Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241070 Nr: 3464-60.2016.811.0011

 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: ACdJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248365 Nr: 2271-73.2017.811.0011

 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: Zenilda dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248426 Nr: 2293-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Cecilio Luperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248580 Nr: 2367-88.2017.811.0011

 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: Euflazino Pereira Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edis Maria Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 31, de modo que SE EXPEÇA Mandado de Penhora 

em desfavor da executada, no intuito de obter tantos bens quanto 

necessários para o adimplemento do débito.

Acaso a diligência reste infrutífera, À autora para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249211 Nr: 2690-93.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 
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matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250816 Nr: 3435-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sirlene de Campos Almeida, HCTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pâmela Cristina Camilo Tudeia, Wesley Cezar 

Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o teor da certidão de fls. 26, compulsando detidamente os 

autos verifico que a requerida Pamela não foi citada da presente demanda, 

conforme certidão do oficial de justiça de fls. 25.

Desta feita, não há que se falar em revelia nesse momento.

Ademais, tem-se que é dever da parte prestar as informações 

necessárias para que seja possível dar regular impulsionamento ao feito, 

razão pela qual determino a intimação da requerente para que informe 

endereço atualizado da requerida Pamela, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Após, faça-me CONCLUSO.

 CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

49/57, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de Janeiro de 2018 às 09h30min, com o(a) perito(a) Dr(a). Aline 

Bitencourt de Almeida, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 - CA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33516 Nr: 4138-19.2008.811.0011

 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: Arminda Alves Estorari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capeleiro - OAB:, 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 196, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, a Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219823 Nr: 3558-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSD, TFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 528 do Código de 

Processo Civil, bem como do inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal 

e da Súmula 309 do STJ, DECRETO a prisão civil de ANTONIO ROSA 

SILVA pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento 

do valor devido.EXPEÇA-SE mandado de prisão, devendo ser o mesmo 

encaminhado às autoridades policiais, bem como deverá a gestora judicial 

proceder à inclusão no BNMP (Banco Nacional de Mandados de 

Prisão).Caso aporte aos autos o pagamento, AO AUTOR para se 

manifestar, e em seguida ao MPE pare parecer.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225502 Nr: 4567-73.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genita Paula de Souza Ribeiro

 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:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
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Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237575 Nr: 1568-79.2016.811.0011

 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:

 Vistos.

Ante teor da manifestação de fls. 46/46-v, DÊ-SE vistas dos autos à 

requerente, para pugnar o que é de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245280 Nr: 697-15.2017.811.0011

 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: LRdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 32, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245951 Nr: 1077-38.2017.811.0011

 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: Idair Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247065 Nr: 1654-16.2017.811.0011

 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: Waldomiro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 2043-98.2017.811.0011

 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: Rosilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 83, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.
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Transcorrido o prazo in albis, a Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255087 Nr: 5630-31.2017.811.0011

 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: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar o advogado da 

parte autora para que compareça na audiência de conciliação a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada para o dia 

02/02/2018, às fls. 15h00, bem como de que, o autor será intimado na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244922 Nr: 498-90.2017.811.0011

 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: Domingos Saraiva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Estado de Mato Grosso - Coord. de 

Política Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Taís Sterchele Alcedo Ambrósio - OAB:194073

 Intimar o advogado da parte autora, que em atenção a petição de fls. 180, 

de acordo com a r. Decisão de fls. 172/172-v, as testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, deverão ser 

intimadas através doos causídicos , nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174654 Nr: 18-54.2013.811.0011

 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 Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485, Janaina Franco Silva - OAB:22.314, Julio Cezar Massam 

Nichols - OAB:11.270

 Intimar a advogada da Sra. Evanilde Maria de Oliveira, Dra. Janaína Franco 

Silva, para que apresente alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180265 Nr: 1061-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silveria Maria dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor a informar seus dados bancários, quais 

sejam numero da conta, agência e banco e o CPF, com urgência, para 

posterior expedição do Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231344 Nr: 2582-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Appolari Informática Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Intimar o advogado da parte embargada para que junte aos autos a guia 

de depósito judicial e comprovante de pagamento ou dados da conta 

judicial para que possa ser realizada a vinculação dos valores 

depositados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254311 Nr: 5326-32.2017.811.0011

 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: Rosangela Iesenco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 02/02/2018, às 13h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255349 Nr: 5749-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teixeira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 32/33, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255253 Nr: 5680-57.2017.811.0011

 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: Neusa Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 31/32, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À luz do exposto, INDEFIRO a antecipação de 
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tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255326 Nr: 5734-23.2017.811.0011

 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: Miguel da Costa Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 48/50, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255348 Nr: 5748-07.2017.811.0011

 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: Manoel Cezar Gamero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 23/24, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255493 Nr: 5800-03.2017.811.0011

 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: Zenilda Augusta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 38/40, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255495 Nr: 5802-70.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sonia Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 59/60, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Egnomar de Freitas Tiago, KIMIO IKUTA, ORLANDO 

BERNARDELLI, Adolfo Prazeres Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, 

EVERALDO DA CUNHA CINTRA, MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, 

Felicio Teiti Kawai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:11566-A, Elaine Karine da Silva 

Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Mario 

Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - OAB:2625-MT, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8.750

 Intimar o advogado da parte requerida Cooprocami Coop. Agric. dos 

Prod.de Cana de Mir.D'Oeste acerca do extrato colacionado aos autos às 

fls. 2902/2908, bem como para que querendo se manifeste no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250924 Nr: 3495-46.2017.811.0011

 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: Denilson Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 10/11/2017, tendo protocolado a contestação de fls. 

59/74, em 27/11/2017, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255255 Nr: 5682-27.2017.811.0011

 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: Rosmari Luiza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 25/26, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-42.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 
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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, 15 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-35.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA MARQUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-36.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA MARQUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sebastiana Cirinete (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 11101727, de modo que CONCEDO as 

benesses da justiça gratuita, bem como NOMEIO como defensor dativo o 

Nilson tomaz da silva junior OAB/MT 23151/O, arbitrando-lhe honorários 

advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 834,72 

(oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) para atuar no 

feito, sendo-lhe aberto prazo para apresentação de recurso. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CESAR PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. De pronto, em que pese o recurso inominado constante nos autos 

se encontrar tempestivo, conforme certificado em id nº 11142440, não há 

qualquer comprovação do recolhimento das custas correspondentes, ou 

pleito de justiça gratuita, razão pela qual DETERMINO a intimação da autora 

para que comprove o devido recolhimento, ou, em caso de ser pleiteada a 

justiça gratuita, que colacione aos autos prova hábil a convalidar a 

hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

deserção do recurso interposto. Com o transcurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-52.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE MARCONDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETULLIO PARK HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

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, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-40.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DONIZETI DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES OAB - GO0014680A 

(ADVOGADO)

 

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. 11164778 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 18 de dezembro de 2017 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-82.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

 

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. 11176491 e 11176482 Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 18 de dezembro de 2017 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-55.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MUDESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 10943323, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-55.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MUDESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 10943323, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. DOS SANTOS RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 11047771, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-12.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RICARDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAR - COMERCIO DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA MARIA FALAVINHA FROHLICH OAB - PR12175 (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

 

Considerando que restou infrutífera as diligências deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18de dezembro de 2017. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

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, 15 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-78.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). 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, 15 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GARCIA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 466 de 700



Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). 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, 15 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-46.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 11044502, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. 

Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-87.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANA FREDDI CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA OAB - SP0277014A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos. HOMOLOGO o cálculo de id nº 11077310, posto que, conforme 

explicado pelo contador judicial, o marco inicial para atualização será de 

14/09/2010, e não como constou na r. sentença, de modo que a corrijo, 

visto se tratar de mero erro material. Ademais, CUMPRA-SE a r. sentença 

em seus termos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

11 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-42.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEDROZO FEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON AUGUSTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 11094176, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIA PENHA TOMI CHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 13 de Março de 2018 às 17:00 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231127 Nr: 2449-90.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIERIA 

BARCELOS - OAB:256363

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado SAMIR ROJAS 

SILVÉRIO, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva:a)Comparecimento a todos os 

atos processuais a que for intimado;b)Comunicar ao Juízo toda e qualquer 

mudança de endereço.Deverá o Oficial de Justiça advertir o denunciado 

acerca das medidas cautelares estabelecidas, ressaltando que o 

descumprimento importará na revogação da liberdade e decreto da prisão 

preventiva.Serve a presente decisão como CONTRAMANDADO de prisão 

em favor do acusado, competindo a escrivania efetuar as comunicações 

pertinentes.No mais, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem 

de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao 

feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/02/2018, às 

17h50min.Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e a 

testemunha arrolada.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às 

providências necessárias. Cumpra-se com URGÊNCIA.Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de dezembro de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253213 Nr: 4844-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Figueiredo de Souza Tolda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o extrato do Detran juntado à fl. 14 

não constitui documento hábil a comprovar, indene de dúvidas, a 

propriedade do veículo apreendido como sendo da requerente, mormente 

quando consta que referido automóvel encontra-se licenciado até o ano 

de 2015.

Desta forma, intime-se a requerente para emendar seu pedido inicial, 

carreando aos autos o Certificado de Registro do Veículo apreendido nos 

autos em apenso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Escoado o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184334 Nr: 1978-45.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Romeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 184334

 Vistos etc.

Trata-se de execução penal em que figura como reeducando 

ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA.

Cálculo de pena à fl. 293.

Novas remições à fl. 294.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Decido.

Apreciando detidamente os autos, noto que o reeducando preencherá o 

requisito objetivo para a progressão de regime no dia 16/12/2017 

(sábado), consoante fls. 293 e 294, data em que não haverá expediente, 

motivo pelo qual vislumbro a necessidade de reconhecer a benesse de 

imediato, tendo em vista que o apenado não pode ser prejudicado por fato 

resultante de força maior.

Outrossim, o reeducando também preenche as exigências de caráter 

subjetivo, conforme afirmado pelo agente penitenciário Lindomar de 

Almeida Coutinho Lira à fl. 295, fazendo jus ao benefício na forma do art. 

112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 

pelo contido nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento 

adequado nesta comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela 

inoperância estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o art. 35, 

§ 1º, do Código Penal e art. 91 da Lei 7.210/1984, alternativa não resta a 

não ser permitir ao condenado que exerça atividades externas durante o 

período diurno e recolha-se à sua residência durante o período noturno. 

Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente.

 Ex positis, com espeque no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, 

alínea b), 122 e 124 (parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a 

transferência do condenado ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA do regime 

fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições, sob pena 

de revogação do vertente benefício, circunstâncias estas que constarão 

do Alvará de Soltura:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 18/12/2017, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 
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funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 19/12/2017, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação. Já em andamento, fica o 

recuperando previamente notificado para participar do projeto 

“Resgatando Vidas”, enquanto em atividade, a ser realizado todas as 

quartas-feiras, entre 19:00h e 21:00h, na Escola Centro Municipal 

Educacional “Vereador Edson Athier de Almeida Tamandaré”, localizada 

na Rua Bahia, nº 3739, Bairro Cidade Tamandaré III, Mirassol D’Oeste/MT, 

sendo que nos dias de realização do evento fica o recuperando 

dispensado do comparecimento na Cadeia Pública, acaso não esteja 

incluso no sistema de monitoramento eletrônico.

 K) prestação pecuniária no valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois 

reais), referente à guia de fl. 198, em prol ao Conselho da Comunidade de 

Mirassol D’Oeste, a ser compensado com o valor pago à título de fiança na 

ação penal sob CI 171484,

 No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o digno Oficial de 

Justiça indagar o recuperando acerca do endereço que irá residir e 

telefones para contato, bem como deverá o apenado apresentar o 

comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 

24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de 

monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Oficie-se ao responsável pelo Projeto “Resgatando Vidas”, a fim de que 

informe a participação do recuperando ao mesmo.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Expeça-se ofício comunicando o Diretor da Cadeia Pública local quanto à 

decisão ora prolatada, bem como que promova imediatamente a inserção 

do reeducando no novo regime, para que este usufrua desde já dos 

benefícios advindos da progressão.

Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

reeducando, salvo se por outro motivo estiver preso, com a ressalva de 

que o cumprimento deve ser efetivado somente no dia 16 de dezembro de 

2017, data em que preencherá o requisito objetivo.

Designo audiência admonitória para o dia 25/01/2018, às 15h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Expeça-se alvará de transferência do valor acima mencionado ao 

Conselho da Comunidade desta urbe.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 
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(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245069 Nr: 578-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 PROCESSO/CÓD. Nº 245069

 Vistos, etc.

Considerando a efetivação do mandado de prisão, conforme fl. 48, bem 

como o ofício expedido pela SAAP/SEJUDH (fl. 65), oficie-se o Diretor da 

Cadeia Pública local para que informe se o recuperando já foi transferido 

para esta unidade prisional.

Em caso de resposta negativa, expeça-se novo ofício ao Superintendente 

de Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que providencie o recambiamento 

do apenado a esta Comarca, com urgência.

Outrossim, tendo em vista que o Juízo de Vilhena-RO negou a manutenção 

do preso na Cadeia Pública daquela Comarca, conforme decisão à fl. 

61-vº, resta prejudicado o pedido da defesa de fls. 67/72.

Por fim, proceda-se com a elaboração do cálculo de pena, após, dê-se 

vista às partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo de 

cinco dias, para posterior homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253213 Nr: 4844-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Figueiredo de Souza Tolda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 PROCESSO/CÓD. Nº 253213

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o extrato do Detran juntado à fl. 14 

não constitui documento hábil a comprovar, indene de dúvidas, a 

propriedade do veículo apreendido como sendo da requerente, mormente 

quando consta que referido automóvel encontra-se licenciado até o ano 

de 2015.

Desta forma, intime-se a requerente para emendar seu pedido inicial, 

carreando aos autos o Certificado de Registro do Veículo apreendido nos 

autos em apenso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Escoado o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 140534

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME

Advogado(s): DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: REGINA BORGES DA SILVA

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 25/01/2018 às 13:30

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 140532

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME

Advogado(s): DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - OAB MT 16.604

THIAGO PERTILE BORDA - OAB MT 21.017

Requerido: WANDERSON RAMOS DA SILVA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 25/01/2018 às 14:00

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111816 Nr: 6950-85.2017.811.0086

 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: Noili Sand Kogler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o depósito judicial efetuado (fls. 133/134), cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 127/132.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102923 Nr: 2070-50.2017.811.0086

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clari Alves Cappellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:23582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de:DETERMINAR que o Instituto Requerido proceda com a 

reimplantação do benefício “auxílio doença” à parte Requerente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, a 

Secretaria Judicial guardar observância ao art. 387 da CNGC/MT:“Art. 387. 

Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e 

pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I – do endereço do autor; II – da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III – da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento).”Cite-se a parte Requerida para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo legal, bem como 

notifique-a quanto ao conteúdo da presente ação, em especial do 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.Consigne-se 

no mandado que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 

344).Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar 

impugnação, caso queira.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 33623 Nr: 3224-89.2006.811.0086

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Taetti Schneider, Pedro Bruno 

Signori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Godoy da Costa - 

OAB:10008/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:MT - 2680, 

Juliano Domingues de Oliveira - OAB:MT 11.670/B, Larissa Águida 

Vilela Pereira - OAB:MT 9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 CERTIFICO que nesta data foi atualizado o(s) dado(s) do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, conforme procuração/substabelecimento(s) 

apresentados às fls.105. É o que me cumpre. Vistos etc (...)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. Eventuais 

custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de est i lo . 

Publique-se.Intime-se.

 Certifico ainda que nesta data enviei a sentença de fls.155 para 

publicação, via DJE, visando intimação da requerida, por seus Advogado,. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 3106-06.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 18148 Nr: 859-33.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. - LDC (Com. e Ind 

Brasileiras Coinbra S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderson Claudenir Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, 

Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da certidão de fls.153, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78681 Nr: 1936-28.2014.811.0086

 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): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, 

Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48.104, Luiz Antônio Filippelli - OAB:MT 15.280-A, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT, Marcelo Luiz Keller - OAB:105411/MG, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus procuradores, para que 

traga aos autos cópia das matrículas atualizadas dos imóveis a serem 

penhorados nos termos da petição de fls. 562/563, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 479-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para REITERAR A INTIMAÇÃO da parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, 

OBSERVANDO-SE QUE O VALOR PARA TODA A ZONA URBANA É DE 

R$25,00 (VINTE E CINCO REAIS).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 92649 Nr: 1613-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz da Silva - Construtora Silva, 

Marcos Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 81/82, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81619 Nr: 4410-69.2014.811.0086

 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: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 45, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 53674 Nr: 1176-50.2012.811.0086

 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: Silvio Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia Vita Farma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Maycon Tadeu Lamim - OAB:16012/MT, Roberson Siqueira 

de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, por seus advogados para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE JUARA-MT, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR NA 1ª 

VARA DACOMARCA DE JUARA - MT - NOS AUTOS CÓDIGO 103186

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 7543 Nr: 42-42.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 128/129, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. INTIMO AINDA PARA PROVIDENCIAR A COMPLEMENTAÇÃO 

DA DILIGÊNCIA, CONFORME COTAÇÃO ÀS FLS. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 82470 Nr: 4563-05.2014.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 80, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 5037-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 55, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 
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deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104886 Nr: 3226-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Correspondência devolvida às fls. 79, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111774 Nr: 6924-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erotides Kniphoff Tessmann - 

OAB:30.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Processe-se em segredo de justiça, vez que se trata de feito que envolve 

interesses de menores e incapazes, nos moldes do artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 No mais, cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se a citação do 

requerido, bem como a intimação deste para comparecer à audiência para 

colheita de seu consentimento para a adoção.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

20/02/2018, às 16:30 horas.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número desta carta precatória.

Intimem-se.

 Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112265 Nr: 7156-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG Brasil Indústrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A de Almeida & Cia Montagens Industriais 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Miguel de Almeida - 

OAB:OAB/MG 165.513, Luiz Henrique dos Reis - OAB:OAB/MG 

126.094, Mário Roberto Leite de Oliveira - OAB:OAB/MG 158.731, 

Thaís Rodrigues Mendonça - OAB:OAB/MG 124.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Considerando que o feito em epígrafe não se trata de petição inicial, mas 

sim de carta precatória para cumprimento de mandado de busca e 

apreensão expedida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de 

Pouso Alegre/MG a ser cumprido nesta Comarca, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor a fim de que proceda à retificação da distribuição do 

feito, encaminhando-o à vara correta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50434 Nr: 1488-60.2011.811.0086

 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: Leonardo Benedeti Rodrigues, Silvia de Almeida 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.V Fabri Comércio, Pamela Vitorassi Fabri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Vinicius Diogo Schirmer de 

Paula - OAB:MT0015079O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 256/257, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74177 Nr: 2700-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Carlos Hernandez, João Antonio 

Hernandez Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 54, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 98071 Nr: 5162-70.2016.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Correspondência devolvida às fls. 70, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 
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distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A (ADVOGADO)

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010594-36.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 13.560,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - 

MT21954/O Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua DAS 

CEREJEIRAS, 472W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: AUTO MASTER VEICULOS LTDA., SAGA PANTANAL 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogados do(a) REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO SILVA E SOUZA - MT0007216A, HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - MT0011405A, ANDRE ZORTEA ANTUNES - MT17001/O-O 

Advogados do(a) REQUERIDO: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

MT0015600A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - MT0012129S-A, 

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - GO0036080A Nome: AUTO MASTER 

VEICULOS LTDA. Endereço: Rua RAUL PIRES BARBOSA, 23, MIGUEL 

COUTO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79040-150 Nome: SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA Endereço: , 1942, JARDIM 

KENNEDY, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-000 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2017. Assinado Eletronicamente 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA 

HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-19.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010373-19.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 21.245,46 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO Advogado do(a) 

REQUERENTE: HERMES DA SILVA - MT0014884A Nome: RAYLA 

RODRIGUES SALVALAGGIO Endereço: Avenida DAS EMAS, 732, JARDIM 

1 CIDADE NOVA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - MT0008117A-O Nome: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: 

, s/n, terminal de passageiro 2, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, 

Nível de Embarque entre eixos 5, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21941-570 

Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2017. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-31.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010357-31.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 16.954,77 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO Advogado 

do(a) REQUERENTE: CICERO AUGUSTO MILAN - MT0016703A Nome: 

NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO Endereço: Rua DOS 

EUCALIPTOS, 522, N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU 

- SP0117417A Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Endereço: Rua FIGUEIRAS, 501, 8 ANDAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - 

SP - CEP: 09080-370 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 

2017. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)
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EXEQUENTE: ROGERIO APARECIDO DE ARAUJO EXECUTADO: JAIRO 

QUEROBINO DOS SANTOS, EDILENI MIRANDA RAIMUNDO Vistos, etc. 

Cite-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça 

com a penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada para 

comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, caso 

houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 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: 1000676-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

JAIRO JOSE ALENCAR SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000676-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JAIRO JOSE ALENCAR SANTOS, LARISSA DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 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. Trata-se de Reclamação 

formulada por Jairo José Alencar Santos e Larissa de Souza Ribeiro em 

desfavor de Tam Linhas Aéreas S.A. (Latan Airlines Brasil). Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão aos Reclamantes. 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 (art. 373, I e II do CPC). 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. Noticiam os 

Reclamantes que adquiriram passagens aéreas da empresa Reclamada 

para o dia 07 de abril de 2017, cujo trajeto era Belém-PA/Cuiabá-MT com 

conexão em Brasília-DF. Relatam que o motivo da viagem era a posse do 

primeiro Reclamante no cargo de Promotor de Justiça Substituto do estado 

de Mato Grosso para o qual se preparou por longo tempo e com muito 

esforço e que a cerimônia estava marcada para as 17h00 desse dia. 

Aduzem que por um curto atraso no voo Belém/Brasília foram impedidos 

de embarcar no voo Brasília/Cuiabá, de forma injustificada, pois afirmam 

que o embarque nem havia começado e que suas bagagens haviam sido 

retiradas do referido voo. Seguem afirmando que a Reclamada conseguiu 

colocá-los em um voo Brasília/São Paulo com embarque marcado para as 

11h30min daquele dia e que só chegariam em Cuiabá às 18h00, ou seja, 

uma hora depois do início da solenidade de posse. Narram que foram 

tomados de pânico por temerem o não comparecimento à cerimônia e, 

consequentemente, a perda do cargo no Ministério Público pelo primeiro 

Reclamante. Argumentam que houve atraso também no voo Brasília/São 

Paulo/Cuiabá e que só chegaram a Cuiabá as 19h00, ou seja, com duas 

horas de atraso para a cerimônia. O primeiro Reclamante relata que, 

prevendo o atraso, adquiriu roupas apropriadas para a solenidade em uma 

loja no aeroporto, pois não haveria tempo para se vestir ao chegar a 

Cuiabá, que compareceu ao local com sapatos marrons e que foi alvo de 

curiosidades e chacotas pelo atraso em tão importante evento, bem como 

que sua esposa e filha não acompanharam a posse por não estarem 

apresentáveis para o momento em razão do desgaste ocasionado pelo 

atraso e por sua esposa ter sido privada de ir ao salão de beleza e vestir 

roupas adequadas. Alegam, por fim, que despenderam quantias com 

pagamento do jantar e roupas e que não possuem sequer uma fotografia 

desse momento importante, por culpa exclusiva da Reclamada. Por esta 

razão, propuseram a presente reclamação pleiteando indenização por 

danos morais. De outro lado, a Reclamada argumenta que o cancelamento 

do voo ocorreu por necessidade de alteração na malha aérea, alegando 

que tal fato rompe o nexo causal, entretanto, não fez sequer provas da 

necessidade de alterações nos planos de voo, não demonstrou motivos 

relevantes e não apontou casos fortuitos ou de força maior, que 

pudessem eximi-la da responsabilidade que lhe sobrevém. Trago a 

colação o seguinte julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO DA MALHA 

AÉREA. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo 

reparar eventuais danos causados ao consumidor, em virtude da má 

prestação do serviço oferecido. O atraso e cancelamento de voo, pela 

necessidade de readequação da malha aérea, não configura força maior, 

sendo que a ocorrência de eventual problema técnico é fato previsível. 

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos casos de extravio 

de bagagem durante o transporte aéreo, ainda que temporário. Dano moral 

in re ipsa. Quantum mantido. Juros da citação e correção monetária desde 

o arbitramento. Correção de ofício. Dano material de acordo com a prova 

dos autos. Juros da citação e correção monetária desde a data do efetivo 

prejuízo. Correção de ofício. Honorários advocatícios mantidos. TERMO 

INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDO DE OFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065838757, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015). (TJ-RS - AC: 70065838757 RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 02/12/2015, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/12/2015). (g.n.) Desta forma, a Reclamada não apresentou elementos 

de prova que retirem a validade das alegações e documentos trazidos 

com a vestibular. Assim, o caso sub judice configura falha na prestação 

do serviço, situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva da 

Reclamada pelos danos causados aos Reclamantes, razão pela qual a 

procedência do pedido é medida que se impõe. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Colaciono julgado nesse sentido: INDENIZATÓRIA. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE EVENTO QUE 

MOTIVOU A VIAGEM EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA RÉ. DANO MORAL. 1. O caso dos autos retrata nítida 

relação de consumo, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de 

consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), 

contidos na Lei 8.078/90. Diante disso, parte-se da premissa de que 

eventual responsabilidade da ré por possíveis danos provocados ao 

consumidor é de natureza objetiva pelo defeito na prestação do serviço, 

que se configurado, responde o fornecedor independentemente da 

comprovação de existência de culpa, nos termos do art. 14, caput, do 

CDC. 2. A ré, com o contrato de transporte, assume uma obrigação de 

resultado, pois tem o compromisso de transportar são e salvo o 

passageiro no horário estabelecido, compromisso que não adimpliu por 

completo. 3. Ainda que aceitássemos que, em se tratando de aviação civil 

comercial, atrasos são corriqueiros, a questão apresentada foi muito além 

do aborrecimento cotidiano, uma vez que os demandantes perderam o 

evento que motivou a viagem em razão do atraso da ré. 4. Vale lembrar, 

que, no âmbito do tema da responsabilidade civil nas relações de 

consumo, o legislador adotou a teoria do risco da atividade, e não a do 

risco integral. Cediço, portanto, que o fornecedor pode afastar sua 

responsabilidade se, no caso concreto, conseguir demonstrar que o 

evento danoso decorreu de caso fortuito ou de força maior, fato exclusivo 

de terceiro, fato exclusivo da vítima; ou que inexistiu defeito na prestação 
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do serviço (art. 14, § 3º, CDC). In casu, a ré não logrou demonstrar a 

ocorrência de qualquer uma das excludentes supracitadas, ônus que lhe 

competia por força da normatividade do art. 333, II, do CPC, razão pela 

qual deve ser responsabilizada pelos danos suportados pelos autores. 5. 

Sendo inquestionável o dano moral, mostra-se razoável e proporcional a 

verba indenizatória na quantia de R$15.000,00 para o primeiro demandante 

e para a segunda autora, e R$5.000,00 para o terceiro autor, totalizando 

R$35.000,00, valor que atende à finalidade compensatória (art. 944, caput, 

do Código Civil), bem como ao componente punitivo-pedagógico que visa a 

impulsionar à sociedade empresária a melhoria de seus serviços. Por 

certo, é preciso não descurar da imperiosa necessidade de que o instituto 

da indenização de dano moral sirva de desestímulo à desídia dos 

fornecedores na prestação de seus serviços no mercado de consumo e à 

reiteração de condutas lesivas ao direito do consumidor - desiderato cujo 

olvido é tão nocivo ao Direito quanto o enriquecimento sem causa, de que 

tão amiúde se ouve alegar. Ademais, a ré é uma sociedade empresária 

oriunda de país cujas indenizações são arbitradas em valores milionários 

e, no caso, está sendo condenada a pagar verba indenizatória em quantia 

equivalente a US$ 9.213,92, o que corresponde ao valor aproximado de 3 

bilhetes aéreos na classe executiva para o destino da viagem dos 

autores. 6. Provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 02278314620148190001 

RIO DE JANEIRO CAPITAL 39 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE 

AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 16/09/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 28/09/2015). (g.n.) 

Nesse caminhar, a responsabilidade da Reclamada é objetiva, in re ipsa, 

ou seja, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos, só não cabendo a 

responsabilização quando a Reclamada provar que não existiu o defeito 

alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme 

art. 14, § 3º, I e II do CDC, o que não ocorreu. Logo, ao apreciar o pleito 

indenizatório é fácil constatar os transtornos experimentados pelos 

Reclamantes, que desbordaram em muito a linha do mero aborrecimento, 

considerando que houve planejamento da viagem com antecedência em 

razão da posse do primeiro Reclamante como promotor de justiça após 

longa e árdua preparação, o atraso exacerbado de 9 (nove) horas dentro 

de aeroportos e troca de aeronaves, a perda de grande parte da 

cerimônia, a ausência da segunda Reclamante e da filha no evento em 

razão do cansaço e da falta de tempo hábil para estarem apresentáveis 

ao padrão da solenidade, o escárnio de terceiros que desconhecem as 

razões do atraso e, sobretudo, a angústia pelo temor da não investidura 

no cargo conquistado. Assim, 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). Portanto, 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$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Reclamante, totalizando o 

montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa dos Reclamantes, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a coibir a reiteração do ato ilícito. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a Reclamada a pagar a cada um dos 

Reclamantes a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando o 

valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor dos artigos 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do artigo 40 da supramencionada lei. Homologada, intimem-se 

as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de novembro de 2017 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-19.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010373-19.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO REQUERIDO: VRG 

LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. Intime-se a 

parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de agosto de 2017 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-31.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010357-31.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: NERIELY APARECIDA MARCONDES DE BRITO REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, 

com gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião desta. Intime-se a 

parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de setembro de 2017 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101402 Nr: 1067-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raianderson Coelho de Oliveira

 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

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 
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apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101402 Nr: 1067-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raianderson Coelho de Oliveira

 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

 Processo n.º: 1067-60.2017.811.0086

Código n.º: 101402

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de 

Rainderson Coelho de Oliveira pela suposta prática dos crimes previstos 

no art. 33 “caput”, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

 O acusado apresentou defesa preliminar às fls. 86, reservando-se no 

direito de realizar suas defesas ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Portanto, as alegações trazidas apenas poderão ser esclarecidas com a 

instrução do processo, pois se prendem ao mérito.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Designo o dia 26 de março de 2018, às 15h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Cite-se e intime-se a acusada.

Intimem-se, ainda, 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.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Centro Judiciáro de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1352-52.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBEM LÚCIO BRAGA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DONIZETE DA SILVA, SEBASTIÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 140.393.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 26/03/2018, às 08h30min (MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 15/12/2017

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77293 Nr: 634-21.2016.811.0012

 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: JOSÉ CIRINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, à luz dos argumentos acima expostos, e com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Atual Código de Processo Civil, julgo 

improcedente o pedido formulado pelo requerente.Condeno o autor José 

Cirino Teixeira ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, fixo em 

10% (dez) do valor atualizado da causa, no entanto suspendo a 

exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98379 Nr: 7572-95.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO CELESTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural proposta por CONCEIÇÃO CELESTE DA COSTA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL – INSS.

1. Da gratuidade da justiça.

 O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

 No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98).

 Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º do art. 98 do CPC.

 A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas.

2. Da audiência de conciliação ou mediação.

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 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. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

3. Da citação e intimação.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 
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(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o requerido 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).

 Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

4. Do Ministério Público.

Vista ao Ministério Público, conforme art. 178, inc. I do CPC.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97600 Nr: 7156-30.2017.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de medidas protetivas movida por Janaina Galvão 

Alves em face de Wilian Alves Borges.

O juízo deliberou concedendo as medidas protetivas pleiteadas (ref. 4).

À ref. 8, a parte requerida apresenta petição pugnando pela revogação da 

medida protetiva, aduzindo que não está conseguindo realizar visitas à 

filha.

À ref. 15, o Ministério Públcio apresentou parecer ministerial, que foi 

retificado pelo constante na ref. 19, eis que pugnou pelo indeferimento do 

pedido da parte requerida, manifestando pela manutenção das medidas 

protetivas de urgência.

Pois bem.

Verifica-se que o requerido requer a revogação das medidas protetivas 

para que ele possa realizar visitas à filha. Porém, em análise detida dos 

autos, mormente do depoimento da requerente perante a autoridade 

policial, afere-se que a filha do casal supostamente possa ter sofrido 

abuso sexual, em tese perpetrado pelo requerido, de modo que mister se 

faz a manutenção das medidas protetivas em favor da requerente e de 

sua filha.

Posto isso, indefiro o pedido de revogação das medidas protetivas 

pugnados à ref. 8.

No mais, determino que seja realizado estudo psicossocial do caso, 

estabelecendo o prazo de 20 (vinte) dias para que a equipe multidisciplinar 

apresente o laudo.

Determino, ainda, que o Conselho Tutelar apresente relatório do caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98384 Nr: 7575-50.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICIA DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural proposta por ADELICIA DE SOUZA MOURA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL – INSS.

1. Da gratuidade da justiça.

 O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

 No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98).

 Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º do art. 98 do CPC.

 A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas.

2. Da audiência de conciliação ou mediação.

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 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. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

3. Da citação e intimação.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o requerido 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).

 Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

4. Do Ministério Público.

Vista ao Ministério Público, conforme art. 178, inc. I do CPC.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98388 Nr: 7577-20.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade híbrida proposta por ANDRÉ ALVES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL – INSS.

1. Da gratuidade da justiça.

 O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

 No caso, a parte autora apresenta insuficiência de recursos para pagar 

as custas processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98).

 Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º do art. 98 do CPC.

 A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas.

2. Da audiência de conciliação ou mediação.
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Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 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. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório se resumiria em morosidade, atentando contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

3. Da citação e intimação.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183), ficando o requerido 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).

 Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

4. Do Ministério Público.

Vista ao Ministério Público, conforme art. 178, inc. I do CPC.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98956 Nr: 7937-52.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA APS DO INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III (a contrário 

senso), da Lei 12.016/09, INDEFIRO a liminar vindicada.Notifique-se a 

autoridade impetrada, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em 

5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos documentos, sob 

pena de desentranhamento.Prestadas ou não informações, intime-se o 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da 

referida lei), e, após, sejam os autos remetidos à conclusão.Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79818 Nr: 1619-87.2016.811.0012

 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: LEIDIANE SILVA MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

COMISSÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16955 Nr: 2264-98.2005.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - 

OAB:6.456-A/MT.

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 457.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 221-08.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFGN, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20773 Nr: 2766-03.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMMER ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Instituto de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro em desfavor de Sommer 

Armazens Gerais Ltda. , ambos qualificados, visando o recebimento de 

débito apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos 

executivos que instruem a peça vestibular.

No dia 21/02/2008, conforme consta à fl. 70, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 07/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 09/06/2015 a parte exequente impulsionou o feito, pugnando 

pela penhora online (fl. 75).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 21/02/2008, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

21/02/2008 a 09/06/2015 (sete anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.
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Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38231 Nr: 1775-51.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para esclarecer o pedido de fl. 79, uma vez 

que o presente feito tramita no rito de prisão civil e não de penhora.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61927 Nr: 426-42.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fls. 146/147 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 55.712,89 (cinquenta e cinco mil, 

setecentos e doze reais e oitenta e nove centavos), em favor da parte 

exequente e R$ 5.524,44 (cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

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.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86059 Nr: 187-96.2017.811.0012

 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): GUY JUNQUEIRA MAGALINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a 

diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92196 Nr: 3865-22.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SIMÕES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A

 Ref. 04: Intimação da Parte Requerente, via advogado(a), para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 6786-51.2017.811.0012

 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: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, CAETANO 

CARDOSO DOS SANTOS, ESPOLIO DE PAULO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDES FERREIRA LIMA, RAIMUNDO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014, TÚLIO 

TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 Realizada audiência de justificação, foram ouvidas uma testemunha e uma 

informante, as quais foram uníssonas e seguras ao afirmar que o imóvel 

da presente ação era habitado exclusivamente por Paulo Cardoso dos 

Santos, por no mínimo 1 ano e 2 meses antes de seu falecimento em julho 

de 2017.

A informante Regiane esclareceu que o requerido Raimundo chegou a 

coabitar com o falecido irmão dos ora autores, contudo, de lá já havia se 

mudado há mais de um ano, como supra exposto, vez que o "de cujus" 

não aceitava que o requerido levasse suas namoradas àquele local.

As demais questões postas em sede de resposta pelos requeridos não 

guardam relação com o objeto do pedido liminar de reintegração de posse, 

razão pela qual não serão apreciadas neste momento processual.

A prova oral demonstrou, ainda, que tão logo souberam do falecimento de 

Paulo Cardoso dos Santos, os requeridos invadiram a residência objeto da 

lide, fazendo-o com a ajuda de um chaveiro que substituiu as fechaduras.

Assim, provado está que o falecido irmão dos autores exercia a posse 

mansa e pacífica do imóvel há no mínimo 1 ano e 2 meses quando veio a 

falecer, fazendo-o de modo exclusivo e sem oposição.

Do mesmo modo, restou provado que os requeridos esbulharam a posse 

dos autores, que agem na qualidade de herdeiros e sucessores do 

falecido, substuindo-o em todos os deveres, direitos e obrigações, dentre 

eles a posse, visto que adentraram o bem sem ter autorização para tanto.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido formulado 

em sede liminar para reintegração da posse do bem imóvel descrito em 

inicial.

Intimem-se os requeridos para desocupação do imóvel em 3 dias, sob 

pena de retirada a força, devendo então arcar com as custas de tais 

diligências. O prazo para contestação passa a fluir a partir da intimação da 

presente decisão.

Apresentada contestação, intimem-se os autores para impugnação em 10 

dias.

Após, tornem conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 480 de 700



Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000046-60.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DANILO HERACTO CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000046-60.2017.8.11.0012 REQUERENTE: SUPERMERCADO 

CELEIRO LTDA REQUERIDO: CASSIO DANILO HERACTO CORREIA Vistos. 

Com base no enunciado 135 do Fonaje, fica a parte autora intimada a 

comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, sua qualificação tributária 

atualizada, demonstrando sua condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte. Deverá, ainda, juntar cópias legíveis dos documentos 

anexados em ID 8704738 Intimem-se. Nova Xavantina/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000248-37.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DOS REIS AGNESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO OAB - SP130163 (ADVOGADO)

FABIO HIDEO MORITA OAB - SP217168 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS OAB - SP155640 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 10h:00min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de dezembro de 2017. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-31.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8009999-31.2014.8.11.0012 REQUERENTE: JOAQUIM DUQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que o cartório proceda às alterações necessárias 

no sistema. A decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro/RJ nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

datada em 15/05/2017, determinou a suspensão de todas as execuções 

contra a OI S.A., sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, 

provisórias ou definitivas, “excetuando-se as que tenham sido extintas por 

sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em 

que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo 

para impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na 

impugnação, ou nos embargos, que tenha transitado em julgado. Na 

hipótese, tanto a prolação da sentença como a certificação do decurso do 

prazo para impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença 

que julgou a impugnação apresentada pela devedora, terão como marco 

final data anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência 

(21/06/2016)”. O presente feito não se amolda às exceções dispostas em 

decisão. Desta forma, determino a suspensão do presente feito e a sua 

remessa ao arquivo provisório pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou 

até a prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos termos do art. 6º da 

Lei nº 11.101/2005. Intimem-se as partes e se arquivem provisoriamente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-75.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARDEN SAMPAIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000142-75.2017.8.11.0012 REQUERENTE: MARDEN SAMPAIO 

SANTANA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Marden Sampaio Santana propôs 

reclamação em face de Gazin Ind. E Com. De Móveis e Eletrodomésticos 

Ltda, ambos qualificados nos autos. Dispenso o relatório, nos termos do 

art. 38 da LJE. Fundamento e decido. As partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação, restando controvertida a questão do dano moral 

pleiteado na exordial. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de ID 10432592, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Em consequência, RESOLVO, em parte, O 

MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de indenização por dano 

moral, tenho que o presente feito comporta julgamento antecipado à luz do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria nele 

ventilada é unicamente de direito, prescindindo de produção da outras 

provas para seu deslinde e formação do convencimento judicial, estando 

devidamente instruído com prova documental. A parte autora aduz ter 

sofrido cobrança vexatória por parte da ré, motivo pelo qual pleiteia sua 

condenação ao pagamento de indenização por dano moral. O dano moral 

provém da lesão a bens pessoais não econômicos, como a liberdade, a 

família, a honra, o nome, o estado emocional, a integridade física, a 

imagem, a posição social, ou quaisquer outras situações individuais e 

pessoais da vida, que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, 

desgosto, perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos 

sentimentos e afetos. Contudo, não basta a simples afirmação da vítima ter 

sido atingida moralmente, seja no plano objetivo ou subjetivo; impõe-se que 

se possa extrair do fato efetivamente ocorrido um dos fenômenos lesivos 

supramencionados. Desta forma, para a caracterização do dano moral, 

necessário se faz a demonstração de uma situação que ordinariamente 

faz presumir a existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal 

entre o dano e a conduta do agente. Significa dizer que o dano em si, 

porque imaterial, não depende de prova ou aferição do seu quantum, mas 

o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, 

dependem de comprovação ou pelo menos que estes reflexos decorram 

da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face 

às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com 

relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos. 
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Assim, o dano moral decorre da violação a direito próprio da personalidade 

e não de mera contrariedade do cotidiano. In casu, do evento narrado pela 

parte autora, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano moral a direito 

próprio de sua personalidade. Isto porque não constato que do ato 

praticado pela parte ré pudesse decorrer deturpação da imagem da parte 

autora, mormente quando sequer houve negativação de seus dados em 

virtude da cobrança efetuada pela contratação ora impugnada nos autos. 

A negativação juntada aos autos, conforme se verifica e é afirmado pela 

própria parte autora, é originária de contratação diversa da impugnada na 

inicial. O entendimento adotado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal é no sentido de que a simples cobrança, 

ainda que insistente e incômoda, não motiva indenização por dano moral 

se não houve inscrição em cadastro de inadimplentes: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. 

EVIDENTE DISTINÇÃO ENTRE A ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO 

E A PERTENCENTE À PARTE RECORRIDA. POSTERIOR PETICIONAMENTO 

DO BANCO EM QUE NOTICIA TRATAR-SE DE HOMÔNIMO. COBRANÇAS 

REITERADAS. ABORRECIMENTOS QUE NÃO CARACTERIZAM DANO 

MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM 

PARTE. I. (...). III. A falha na prestação do serviço não é bastante para a 

configuração da responsabilidade civil, pois esta não dispensa a 

existência do dano. IV. Conforme entendimento sedimentado das Turmas 

Recursais, a simples cobrança, ainda que insistente e incômoda, não 

rende ensejo ao dano moral se não houve inscrição do devedor em 

cadastro de inadimplentes. V. No caso em exame, em que pese 

comprovada a ocorrência de cobranças sem lastro contratual, o fato não 

se mostra apto a ocasionar dano moral, uma vez que não houve inscrição 

em cadastro restritivo de crédito. VI. Recurso conhecido. Preliminar 

rejeitada. Provido em parte para excluir a condenação por dano moral. 

(Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO 

F E D E R A L  P r o c e s s o :  N .  R E C U R S O  I N O M I N A D O 

0701744-74.2015.8.07.0007. Relator: Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS. 

Publicado em 28/06/2017) Com relação ao pedido de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, não restando configurada nenhuma das 

hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há que se 

falar em deferimento do pleito. A simples propositura de ação em que se 

pleiteia indenização por danos morais em razão de suposta cobrança 

vexatória não configura litigância de má-fé. No que tange ao pedido 

contraposto, é admitido nos Juizados Especiais Cíveis quando for fundado 

nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31, da Lei 

9.099/95). Entretanto, verifico que a parte ré pretende a cobrança de 

contrato diverso do discutido na inicial, motivo pelo qual a rejeição do 

pedido contraposto é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito e julgo improcedentes o pedido de indenização por dano moral e o 

pedido contraposto. Sem condenação em custas, tampouco em 

honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações de estilo. P.C.I. Nova Xavantina/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010724-20.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLA ASSIS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010724-20.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: JEAN CARLA ASSIS 

PEREIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que foi satisfeita 

a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos. Nova Xavantina/MT, 04 de dezembro de 2017. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010754-55.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010754-55.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: LUZIA ALVES DE 

SOUZA EXECUTADO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / 

CLARO TV Vistos. Requerido o cumprimento de sentença, a parte 

executada efetuou depósito judicial (ID 7915514). A parte exequente 

concordou com os valores depositados e pugnou pela expedição de 

alvará. Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo de execução de sentença. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada e seus 

acréscimos legais, em favor da parte exequente, conforme solicitado em 

petição. O autorizado deverá possuir poderes para a prática do ato. Nada 

mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos. Nova Xavantina/MT, 11 de dezembro de 2017. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010788-30.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MATIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010788-30.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: EVA MATIAS 

PEREIRA EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo de execução de sentença. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. Nova 

Xavantina/MT, 11 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57993 Nr: 3097-05.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akira Ohashi, Mário Tsukassa Obhashi, Erick Yoshio 
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Ohashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Saaf, Antonio Cesar dos 

Santos, Antônio Brante, Cecilia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FRANCISCO SAAF, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ANTÔNIO BRANTE, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CECILIA MARIA DOS SANTOS, 

Cpf: 43294227191, Rg: 615-790, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido ANTONIO CESAR DOS SANTOS, Cpf: 05771041874, Rg: 

17.363.825, data de nascimento: 25/07/1965, brasileiro(a), casado(a), 

empresário/comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória Sumária 

ajuizada por Akira Ohashi, Mario Tsukassa Obhashi em desfavor de João 

Francisco, qualificação ignorada e Antônio Brante, qualificação ignorada, 

onde alega em síntese que é legítimo proprietário detentor e possuidor de 

uma área de terras rurais situada no lugar denominado KULUENE, no 

município de Paranatinga/MT, com 278,00 has, conforme faz provar e 

consta no título definitivo de 08/09/1955, exp. pelo DTC, registrado as fls. 

12-13, do Livro 43, em 04-11-1955, e transcrito na matrícula anterior 

verdadeira n.º 3.714, fls. 283, Livro 02-G, ficha 01, de 07.11.1955, lavrada 

junto ao Segundo Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Informa 

que adquiriu através do compromisso de compra e venda lavrado em 

escritura pública junto ao Tabelionato Sossai, localizado no Distrito Porto 

Camargo, Icaraima, Umuarama/PR, registrada no Livro E-7, fls. 143-144, 

Primeiro Traslado, do Sr. Antônio Brante. Narra que, ainda, a propriedade 

não foi transmitida para seus respectivos nomes, face não saber o 

paradeiro dos vendedores , não restando outra alternativa a não ser 

buscar a transferência do imóvel rural através de ordem judicial. Aduz, 

também, que é legítimo proprietário detentor e possuidor de uma área de 

terras rurais situada no lugar denominado KULUENE, com 1.219,00 has, 

conforme faz provas e consta no título definitivo de 25-11-1954, exp. pelo 

DTC, registrado as fls. 133, do Livro 41, em 29/01/1955, e transcrito na 

matrícula anterior n.º 2.633, fls. 29, Livro 03-G, ficha 01, de 07.02.1955, 

lavrada junto ao Segundo Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. 

Cita que a referida área foi adquirida através do compromisso de compra e 

venda lavrado em escritura pública junto a Tabelionato Sossai, localizado 

no Distrito Porto Camargo - Município de Icaraima - Umuarama/PR, 

registrada no Livro E-7, fls. 147-148, Primeiro Translado, do Sr. JOÃO 

FRANCISCO SAAF, e que a mesma também ainda não foi transferida para 

o seu nome por não saber o paradeiro do mesmo. Ao final requer que seja 

julgada procedente a presente ação declarando no mérito a adjudicação 

compulsória por sentença judicial.

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por edital, conforme requerido à fl. 

157/verso.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, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 16 de novembro de 2017

Zélia Alves Bispo da Silva Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA E CIA LTDA 

- ME, DJALMA FLAVIANO VIEIRA, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do 

Norte - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70913 Nr: 1957-62.2016.811.0044

 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: Almir Rogério de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Roudri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado do 

requerido para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas,tendo em vista que se encontra em carga com os autos 

desde 18/08/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 80343 Nr: 2396-39.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:167.974-SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargante dos 

termos da sentença proferida às fls. 13/15: (...) Desta forma, REJEITO 

LIMINARMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS, o que faço com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 918, inciso III, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, colacionando-se cópia no processo principal. 

(...)"

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 454-79.2011.811.0044

 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: Rafael Dela Justina, Marlice Epping Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Garavelo, Deizy Pinheiro 

Garavelo, Chikayuki Koshiyama, Agro Amazonia Produtos Agropecuários 

LTDA., Jair Demétrio, Sueli Demétrio, Katsume Shiga Koshiyama, Yoshihiko 

Zito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 
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autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 14235 Nr: 678-27.2005.811.0044

 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: Renato Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmini Facioli, João Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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,cópia integral dos autos para 

apresentar no Cartório de Registro de Imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 22252 Nr: 1030-77.2008.811.0044

 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): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 requeridos na Comarca de Cascavel-PR, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1. Informo ainda que o envio de Carta Precatória sem o devido 

preparo é imediatamente devolvida pela deprecada, razão pela qual requer 

seja comprovado primeiramente nos autos o pagamento das guias e 

custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 5078 Nr: 341-14.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Sorriso de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Euripedes Alcantâra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

correspondência devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 21252 Nr: 35-64.2008.811.0044

 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: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias, manifestar conforme despacho de 

fl. 75, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 71149 Nr: 2073-68.2016.811.0044

 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 Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luis Zandonadi, Jane Geraldo 

Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 62009 Nr: 1466-89.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de 

f. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 23873 Nr: 2653-79.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmo Alves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio José Luiz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Antonio da Silva - 

OAB:12372, Sérgio Caetano Cardoso - OAB:12.138/MT, Sérvio Túlio 

Miguéis Jacob - OAB:6204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivani Pereira Silva - 

OAB:10235-MT, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B

 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 acercada 

correspondência devolvida fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 13205 Nr: 3-64.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de 

fl. 76-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 25246 Nr: 1289-38.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Marli Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134/MT, 
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Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 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 do ofício/docs 

de fls.142/147, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56240 Nr: 1890-68.2014.811.0044

 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: Claudenir Sales de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 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 acercados recibos 

juntados e acerca da extinção do processo pelo pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 3847-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Crospscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilar Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento na localidade constante na inicial - 

Paranatinga-MT, Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 31357 Nr: 1792-88.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Kunrath

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Adelar Lerner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 IMPULSIONO estes autos para a intimação da parte autora, com o escopo 

de que pague o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento do ato deprecado, 

qual seja, Intimação, sendo necessário percorrer a distância de 440 

(quatrocentos e quarenta) quilômetros para ir até o Município de Gaúcha 

do Norte, com o valor de R$2,70 (dois reais e setenta centavos) por 

quilômetro.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 3375-06.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias, manifestar acerca do Laudo 

Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 2475-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Município de Gaúcha do Norte-MT, Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81615 Nr: 3095-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira, Daniele de Souza 

Santos, DANIELE DE SOUZA SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77134 Nr: 851-31.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, João Carlos de Lima & Cia 

Ltda -EPP, Traudi Probst de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 69012 Nr: 1283-84.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene da Silva Mizael, Valdirene da Silva 

Mizael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 
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Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55429 Nr: 1364-04.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eishin Agropecuária Ltda, Eduardo Tadano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 19320 Nr: 786-85.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferrarezi Risolia - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 2834-36.2015.811.0044

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Gomes Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliete Santana Matos - 

OAB:10423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 58798 Nr: 3557-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Adriano Fruet Cruz, Apoio Transportes Ltda - EPP, Danilo Goulart Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83625 Nr: 4052-31.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodovalho Advogados S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiao Manoel Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE OLIVEIRA 

RODOVALHO - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Município de Gaúcha do Norte-MT, Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61907 Nr: 1422-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 64913 Nr: 2718-30.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Bento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 73599 Nr: 3023-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1592-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Passos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ
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 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte Ré 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais finais - Art. 403, § 

3º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 71958 Nr: 2414-94.2016.811.0044

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ARINO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para no prazo de 10 (dez) dias manifestar do seguinte 

despacho: Diante do petitório de fls. 48/48, vº, intime-se a parte requerida 

para manifestar-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 2297-06.2016.811.0044

 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: MdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 (dez) dias

 AUTOS N.º 2297-06.2016.811.0044 – Cód. 71708

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Miralva da Silva Ferreira

PARTE REQUERIDA: Florisa da Silva Ferreira

INTERDITANDO: Miralva da Silva Ferreira, Cpf: 55066089187, Rg: 829239 

SSP MT Filiação: Levi Dionisio Ferreira e Florisa da Silva Ferreira, data de 

nascimento: 19/12/1970, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, 

divorciado(a), autônoma, Endereço: Av. Bandeirantes, N.º 1460, Bairro: 

Vila Concórdia, Cidade: Paranatinga-MT

 INTERDITADO : Florisa da Silva Ferreira, Cpf: 01112173188, Rg: 243.224 

SSP MT Filiação: Wesceslau Francisco da Silveira e Inarcina Amelia da 

Silva, data de nascimento: 26/5/1929, brasileiro(a), natural de Governador 

valadares-MG, solteiro(a), pencionista, Endereço: Av. Bandeirantes, N° 

1.460, Bairro: Vila Concórdia, Cidade: Paranatinga-MT

INTIMANDO (A,O) : ausentes, incertos e desconhecidos.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/8/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das pessoas ausentes, incertas e 

desconhecidas, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos, acerca da interdição da Sra. Florisa da 

Silva Ferreira, sendo portadora do mal de Alzheimer, estando 

absolutamente incapacitada para reger a sua pessoa e administrar os 

seus bens, o que a torna incapaz de compreender seus atos e manifestar 

livremente a sua vontade, necessitando ainda utilizar remédios 

controlados, conforme sentença seguir transcrita. Tudo nos termos do 

artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.

SENTENÇA: “...Ante o exposto, nos termos dos arts. 4º, inciso III, e 1.767, 

inciso I do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a 

INTERDIÇÃO de FLORISA DA SILVA FERREIRA e declará-la absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil, cuja representação será 

exercida pela autora MIRALVA DA SILVA FERREIRA. Fica resolvido o 

mérito da causa, nos termos do artigo 487, I do NCPC. Expeça-se mandado 

de registro da interdição ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta Comarca, solicitando ao mesmo as devidas anotações 

recíprocas e/ou comunicações quanto ao(s) registro(s) do nascimento e, 

se for o caso, do casamento da parte interditada.Expeça-se termo de 

curatela definitiva, intimando-se o autor para assinatura e retirada.Expeça 

edital para publicação da sentença no DJe, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, e na plataforma de editais do CNJ, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, constando do edital os nomes do 

interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, nos 

termos do artigo 755, §3º do Código de Processo Civil.Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios.P.I.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Eu, Cristina Beraldi Moraes da Silva, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Paranatinga - MT, 1 de dezembro de 2017.

Mairlon de Queiroz Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 64310 Nr: 2499-17.2015.811.0044

 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: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Spigosso, Gisele Paula Alves 

Spigosso, Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933/MG, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - 

OAB:110856/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 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 de 

fls.197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52160 Nr: 1359-16.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Helio Gozzi, Maria Gladis Gozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pereira da Cruz, Adriana Oliveira 

Rodrigues, Gilberto Amizzollo, Andreia de Aguirra Borges Omizzollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joicymara Gozzi - 

OAB:35.528/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 requeridos na Comarca de Campo Verde-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 71975 Nr: 2425-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, 

Banco Itaú S/A, Alfema Dois Mercantil Cirúgica Ltda, Recapagem de Pneus 

Jaguar Ltda, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Marca - Comercial de Peças 

Ltda EPP, Panta - Pantanal Automóveis Ltda, Multi Padrão Tudo em 

Materiais Elétricos Ltda, A Patrick A.do Amaral & Cia Ltda ME, Mega 

Comercio de Medicamentos Ltda, Comercial Carneiro Produtos 

Hospitalares Ltda, Retífica de Motores Exata Ltda ME, Imports Peças e 

Serviços para Tratores Ltda EPP, JVM Copiadoras e Informática Ltda, 

Peteli Comercio e Representações Ltda, Carimaq - Peças para Tratores 

Ltda EPP, Meuri Cilene de Araujo - ME, Denir DelaVechia & Cia Ltda ME, 

Fistarol & Fistarol Ltda EPP, LD Fomento Mercantil Ltda, Dimaster - 
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Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, Rossati & Breda Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de 

fls.213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 69710 Nr: 1529-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thelma Aparecida Garcia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 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 de 

f. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 60481 Nr: 762-76.2015.811.0044

 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: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Dias da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

42,00 (quarenta e dois reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, complementando o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) 

comprovados nestes autos, haja vista que o valor da diligência do 

mandado de busca e apreensão é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais). 

Informo ainda que as guias para complementação deverão ser geradas 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 79896 Nr: 2172-04.2017.811.0044

 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: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 67837 Nr: 740-81.2016.811.0044

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Dionizia Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81468 Nr: 3033-87.2017.811.0044

 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: José Carlos Giacomelli, Posto Laraianas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83631 Nr: 4053-16.2017.811.0044

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84132 Nr: 4317-33.2017.811.0044

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luiz das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82027 Nr: 3326-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Primavera Locatelli Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Nicolodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Comil.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82393 Nr: 3526-64.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Francisco Teixeira, Adalto Teixeira, 

Cristovão José Teixeira, Sandra Quinteiro de A. Teixeira, Maria de Fátima 

da Silva Nascimento Teixeira, Rosmari de Carvalho Cavasan Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Marajoara.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81827 Nr: 3220-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Menope Indústria e Comércio de Calçados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Distrito de Salto da Alegria - Paranatinga-MT.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84078 Nr: 4286-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Maximiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84086 Nr: 4292-20.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Fagundes Franco, José Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 13228 Nr: 24-40.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 31609 Nr: 2036-17.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.
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 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 4051-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Felice - ME, Alessandra Felice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83633 Nr: 4055-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildo Ribeiro de Moraes, Doralice Santos 

Cardoso, DIEGO BRUNO SANTO CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83653 Nr: 4067-97.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner de Almeida, WAGNER DE ALMEIDA 

COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 4294-87.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Comarca de Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 7213 Nr: 736-69.2001.811.0044

 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): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que até a presente data não 

houve a devolução do mandado expedido às fls. 113, razão pela qual não 

foi redistribuido. Cumpre salientar, que a Oficiala de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado não faz mais parte do quadro de servidores 

desta Comarca. Por conseguinte, insta assinalar que o valor encontra 

desatualizado, devendo o Exequente apresentar cálculo atualizado, bem 

como providenciaro pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para seguinte localidade: Paranatinga - Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 7212 Nr: 735-84.2001.811.0044

 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): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Rochedo.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 68364 Nr: 986-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Alves Batista
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT, THAIS VEIGA DE CAMPOS - OAB:23859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Paranatinga-Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 68677 Nr: 1136-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Vicenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Gaúcha do Norte - MT.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61331 Nr: 1109-12.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVADA SELARIA E COMÉRCIO LTDA, 

GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART, Geraldo da Silva Freitas, 

Elvira Costa da Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Barreto-Paranatinga.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 1008-72.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremá Resplande Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Assentamento Pontal do Piranha.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81875 Nr: 3242-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú de Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECCOES EQUUS LTDA, José Adelvan da 

Costa Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Ekus.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81473 Nr: 3036-42.2017.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Gavião.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83453 Nr: 3997-80.2017.811.0044

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: 

Fazenda Andorinha.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 30469 Nr: 908-59.2011.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, Elma 

Engenharia, Construções e Comércio Ltda, Shaddai Comércio e Serviços 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6.755 MT

 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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-70.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE TEREZINHA SIDEGUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE Dra GLORIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSÉ - MT0020220A, 

da audiência de conciliação designada para o dia 06/03/2018 às 

13h:30min, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-70.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE TEREZINHA SIDEGUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1000026-70.2017.8.11.0044 CERTIDÃO 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 WMB 

COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA da audiência designada para o dia 

06/03/2018 às 13h:30min, na sala de conciliação do Juizado Especial, o 

qual deverá comparecer na audiência acompanhado(s) da parte 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-12.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA F M DE CARVALHO PERES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE MARIA GOMES BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-97.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ASTROLI SALAZAR (EXEQUENTE)

SALAZAR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ASTROLLI SALAZAR OAB - MT0008832A (ADVOGADO)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VALANDRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - 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 manifestar-se sobre a devolução do mandado e 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83763 Nr: 1381-98.2017.811.0023

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUTH BONTEMPO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do(a) parte autora para se 

manifestar quanto ao conteúdo de fls. 75/79, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84297 Nr: 1733-56.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDMF-M, GDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) do embargado para se manifestar 

quanto aos embargos à execução, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68587 Nr: 2181-34.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA MAFESSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para se manifestar 

quanto ao conteudo dos documentos juntados às fls. 113/115, no prazo 

de 5(dias) .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74966 Nr: 2907-71.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLER ARMAZENS GERAIS LTDA, VALDIR 

DE SOUZA, EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte requerida, que os autos se 

encontram-se à disposição na secretaria deste juízo para carga, pelo 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79950 Nr: 2446-65.2016.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGDS, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) da(s) partes para que manifestem 

no prazo de 10(dez) dias, quanto aos estudos sociais juntados às fls. 

65/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85710 Nr: 2688-87.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto (...) Tendo em vista as petições de fl. 

18, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VII do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações. Sem custas e honorários. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 1693-36.2001.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ RENATO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO DE ASSIS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A, VIVALDO ALVES BATISTA - 

OAB:2474-n/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVALDO ALVES BATISTA - 

OAB:2474-n/GO

 FINALIDADE: intimar a exequente, na pessoa de seu advogado para que 

promova a habilitação ou requeira a citação de todos os sucessores, 

fornecendo seus nomes, suas qualificações completas e endereços 

(artigos 313, inciso I; e 689, ambos do CPC), no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 1941-50.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LEITE 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do(a) parte autora para se 

manifestar quanto ao conteúdo de fls. 100/106, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80273 Nr: 2630-21.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADES - ME, JEAN 

JACKER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exeqüente para indicar 

bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 5(cinco) dias, eis que 

restou infrutífera a penhora de valores em conta da executada, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82733 Nr: 691-69.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DA SILVEIRA VIANA, JOZELIA 

FERREIRA DE SOUZA, J. F. DE SOUZA & LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento COMPLEMENTAR da diligência do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 240,00(duzentos e quarenta reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado, com 

posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83702 Nr: 1345-56.2017.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLADSON CHIQUITIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:MT0017743

 FINALIDADE: Intimar o Embargado para, querendo, impugnar os Embarbos 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 17, da lei 6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86521 Nr: 3284-71.2017.811.0023

 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: ZELIA DO CARMO NOBRE - COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar os autores para efetuarem o pagamento das custas 

processuais sobre o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme 

valor da causa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, pois não há comprovação de que a parte autora sofrerá prejuízos 

pessoais e de seus familiares em razão do recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86778 Nr: 3453-58.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS DE OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87053 Nr: 3658-87.2017.811.0023

 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: NIVALDO DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais sobre o valor de R$ 37.700,00 (trinta e sete mil, 

setecentos reais), conforme valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, pois não há comprovação de que o 

Autor sofrerá prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do 

recolhimento das custas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 32752 Nr: 2267-49.2007.811.0023

 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 ISAURA 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68399 Nr: 2019-39.2014.811.0023

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN EDUARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULLCOMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

(Município Serra-ES) para intimação, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, que se encontra 

encartada aos autos aguardando retirada. Postos de Arrecadação e 

Internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjes.jus.br). – (Consulta de 

processo: imprimir as guias que estão no final do andamento), sendo 

dispensada a juntada das guias pagas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68469 Nr: 2078-27.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPC&CL, JAPC, ISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA SANTANA DA SILVA 

- OAB:21.788, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do 

deferimento do pedido de fl. 109, suspendendo o curso da execução, nos 

termos do que dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, sem prejuízo de 

desarquivamento a qualquer tempo a pedido da parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74322 Nr: 2485-96.2015.811.0023

 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: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHARLES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76104 Nr: 3687-11.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): CRISTIANO JOSE TURATTI, ESPOLIO DE JOSE 

CARLOS TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78365 Nr: 1482-72.2016.811.0023

 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: IVANILDE SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO HDTV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 2695-16.2016.811.0023

 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: ELIZIER SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSIMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da(s) parte(s) autora(s) para 

indicar as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência, no 
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prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86271 Nr: 3136-60.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL, 

MANOEL GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71045 Nr: 338-97.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Rejeito a alegação de omissão, visto que o exequente utiliza-se de índices 

de correção diversos (IGPM – FGV) do fixado em sentença (INPC – IBGE), 

devendo, caso queira, emendar o requerimento corretamente, sob pena de 

litigância de má-fe. DISPOSITIVO: Diante do exposto, conheço os 

embargos de declaração porque tempestivos e nego provimento, porque 

ausente qualquer omissão ou contradição na sentença de fls. 105, 

mantendo-a por seus fundamentos. Intimem-se. Após, voltem conclusos. 

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 1862-71.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. TERRAPLANAGEM LTDA, EDVALDO 

DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 273.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-90.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000197-90.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LEIDE DAIANE 

SALDANHA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 29/01/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada autora, o feito será julgado extinto sem resolução do 

mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-75.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000198-75.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ BARBOSA DA 

CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA 

CERON PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de dezembro de 2017. Senhor(a): 

LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 29/01/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-45.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINO AMURIM SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000200-45.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUCELINO AMURIM 

SALES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA 

BRANDAO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 
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abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 29/01/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada O AUTOR, o feito será julgado extinto sem resolução 

do mérito com fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 2739-31.2017.811.0013

 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: Izonel Vilela de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birigui S/A - Crédito Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnoldo Afonso de Oliveira 

Pinto - OAB:16.727-PR, Maximiliano Gomes Mens woellner - 

OAB:31117/pr

 Pelo exposto, ACOLHO a alegação de prescrição em relação aos pedidos 

de reparação de danos, o que faço nos termos do art. 487, II, do CPC, 

devendo a presente demanda continuar tão somente quanto ao pedido de 

declaração de inexistência de relação jurídica.Condeno o autor a pagar ao 

requerido honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor do 

proveito econômico obtido em relação ao pedido de reparação de danos, 

na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a cobrança em razão da 

gratuidade deferida.Oficie-se à Real Brasil Perícia para que, no prazo de 

trinta dias, indique perito para atuar no presente feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133135 Nr: 585-40.2017.811.0013

 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: Daniel Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, Edmar Dorado Rodrigues - OAB:5081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aleandra francisca de souza 

- OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 Pelo exposto, ACOLHO a impugnação ao valor da causa, atribuindo ao 

valor da causa R$ 481.980,00 (quatrocentos e oitenta e um novecentos e 

oitenta mil reais), devendo ser modificado o valor atribuído à 

demanda.Proceda-se as retificações necessárias.Após, intime-se o autor 

para que, no prazo de trinta dias, proceda ao recolhimento dos valore 

remanescente das custas processuais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114002 Nr: 1587-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE ELOIZA PEREIRA DUTRA, JORGE EDUARDO 

SABINO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA SABINO PEREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a inventariante para que dê prosseguimento ao feito, no prazo 

de 20 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143910 Nr: 5215-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Priscila Santos Lemos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49125 Nr: 484-81.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camélia Rosana de Souza

 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 que informe se recebeu o RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62052 Nr: 2392-08.2011.811.0013

 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: Genilza Anibal de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão, intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 3756-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Gomes & Ribas Ltda, Pedro de Souza 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max MGNO Ferreira Mendes - 

OAB:MT 8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão, intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143878 Nr: 5204-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleidevon Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 
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(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17565 Nr: 1533-70.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primeiro Serviço Notarial e Registral de P. e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, Oscar Luiz Cervi, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidia Cardoso de Oliveira, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo 

Fonseca Broca - OAB:17.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A, Diocassiano José Tomás - OAB:23.362-B/MG, 

Elmar José de Sousa - OAB:88.588/MG, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - 

OAB:21190/MG, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo Fonseca 

Broca - OAB:17.315

 Vistos.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33008 Nr: 491-78.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Mendes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os calculos de fls.168.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intime-se para o cumprimento de sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60660 Nr: 1000-33.2011.811.0013

 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: Nair Aparecida da Rocha

 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:

 Intime-se o autor para que promova o cumprimento de sentença. Inerte o 

autor por 10 dias, remeta-se ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60662 Nr: 1002-03.2011.811.0013

 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: Creusa Maria Simão

 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:

 Homologo os cálculos de fls.157.

Expeça-se RPV

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112852 Nr: 1157-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SOARES GONÇALVES - 

OAB:13850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144221 Nr: 5352-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARISLEI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144569 Nr: 5517-71.2017.811.0013

 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: MARIA MADALENA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 08/03/2017 às 18h50. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 4176 Nr: 408-09.1999.811.0013

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Martins Cano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Othoniel Dantas 

Carapeba - OAB:5426-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esclareça o requerente as razões para desarquivamento de um processo 

que se encontra no arquivo desde 2000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25092 Nr: 144-79.2005.811.0013

 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: Valdeci Alves da Silva, Carina Myata Stadié

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Maróstica, Osmar Saran, Maria Regina 

Padovan Maróstica, Maria Aparecida Saran
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Eduardo Goldshmidt - 

OAB:139119/SP, José Bacaltchuk - OAB:4.404-A, MARIA APARECIDA 

ALVES DA SILVA - OAB:19032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉLIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:RJ/30.236, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 Intime-se o autor, e os demais réus. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 2711-78.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Gigiski Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao executado para que se manifestem acerca dos cálculos apresentados 

pelo Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84353 Nr: 1842-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 2811-57.2013.811.0013

 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: YCdSD, Kisley Cristiane dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Designo audiência para o próximo dia 7/3/2018, às 16 horas.

2. Devendo a testemunha comparecer independente de intimação, vez que 

“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” [art. 455, NCPC], exceto se “I - for 

frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 

454” [§4º do art. 455, NCPC].

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 1690-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMM, NEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAFINI DE PAULA SAGA GOMES 

- OAB:17023/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113249 Nr: 1337-46.2016.811.0013

 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: MARIA JOSÉ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

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), devendo observar 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 1962-80.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, ASB, IRLANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE SOUZA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117256 Nr: 2647-87.2016.811.0013

 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: Auto Peças e Mecânica Gaúcha Diesel Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI ALVES MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a requerida não deu causa ao evento 

danoso, motivo pelo qual a incidência da correção monetária deve se dar a 

partir da citação ou do indeferimento administrativo.
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II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143872 Nr: 5200-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sony Rosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144118 Nr: 5307-20.2017.811.0013

 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: ROSINEIDE ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157030 Nr: 11315-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da quitação do débito, julgo extinto o feito na forma do art. 924, II do 

NCPC. Arquive-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB-MT 14431-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80313 Nr: 2399-63.2012.811.0013

 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: Veridiano Lopes 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a fim de que requeira o que entender 

cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12216 Nr: 1621-79.2001.811.0013

 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): Silvia Beatriz Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1621-79.2001.811.0013

Código nº 12216

Vistos.

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado Infojud.

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (art. 

477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

Após, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado, via DJE, para, 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 27 de outubro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 593-61.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Celia 

Regina Travagini, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Diante do exposto, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a 

extinção do processo, por ausência das condições da ação.Lado outro, 

asseverou que o crédito tributário constituído e representado pela Certidão 

de Dívida Ativa de fls. 09/10 é objeto de pedido de compensação 

administrativa junto a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso...Isto 

posto, sem mais delongas, REJEITO as objeções de pré-executividade, 

nos termos da fundamentação supra e, consequentemente, DETERMINO a 

tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.A 

propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

excipiente, Célia Regina Travagini, nos termos do art. 98, “caput”, do NCPC 

(fl. 124).INTIMEM-SE os executados, por meio de seus advogados, via 

DJE.INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa dos autos, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda/MT, 29 

de novembro de 2017.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60499 Nr: 839-23.2011.811.0013

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos. DEFIRO o pedido de fl. 283. Por consequência, INTIME-SE a ré, por 

meio de seus advogados, e via DJE, para que, no prazo de 30(trinta) dias, 

comprove o saneamento das irregularidades apontadas nos autos. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e RENOVE-SE a vista dos 

autos ao Ministério Público, para que requeira o que de direito no prazo 

legal. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 05 de outubro de 2017. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65004 Nr: 1047-70.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSO, Dolores Scarparo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Honório de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por DANIELLE 

SCARPARO OLIVEIRA, menor impúbere, representada por DOLORES 

SCARPARO em face de OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificado nos autos. O feito tramitou regularmente e, à fl. 118, a 

representante da autora foi intimada pessoalmente para dar o devido 

andamento no feito, tendo permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias. 

Em seguida, vieram-me conclusos. É o que basta relatar. Fundamento e 

decido. Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise 

do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada. Pelo exposto, considerando que a requerente não promoveu 

os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III c/c o art. 771, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Em observância ao 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios. No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita (fl. 22), as cobranças de tais verbas ficam 

suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC. DETERMINO a 

liberação dos valores penhorados através do Sistema Bacenjud (fls. 51/52 

e 59/60). Para tanto, INTIME-SE o executado, para que traga em 5 (cinco) 

dias seus dados bancários, a fim de subsidiar a expedição do alvará. 

DETERMINO a liberação do veículo HONDA/C100 BIZ, placa JZB7409 e 

HONDA/CG 125 TITAN, placa JZE7238 da restrição judicial, para tanto, 

OFICIE-SE o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(DETRAN/MT), para que remova a restrição. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2017. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira, Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 593-61.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Celia 

Regina Travagini, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Autos do processo nº 593-61.2010.811.0013

Código nº 55068

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 89, SUSPENDO o curso do prazo 

prescricional, bem como do executivo fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, nos 

termos do art. 40, caput, da Lei n° 6.830/80.

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, mantendo-se em aberto na Distribuição e 

realizando-se o agendamento no sistema Apolo quanto ao decurso do 

prazo anual de suspensão do feito.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 40 da Lei n° 6.830/80, 

findo o qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 3 de outubro de 2016.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102158 Nr: 2991-05.2015.811.0013

 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: Ailton Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 109/112, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte requerente para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157003 Nr: 11309-06.2017.811.0013

 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 JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157002 Nr: 11308-21.2017.811.0013

 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: ORAIDA PEREIRA ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146020 Nr: 6154-22.2017.811.0013

 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: IDELFONSO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 148216 Nr: 7107-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Sobrepartilha->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: FCCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155066 Nr: 10423-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT, Nilmar 

de Freitas Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158173 Nr: 11903-20.2017.811.0013

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARÇAL ME, Maria Luzia Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157461 Nr: 11600-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Xavier das Chagas Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas 

diversas da prisão, DEFIRO o pleito de REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulada pela Defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado MARCIO XAVIER DAS CHAGAS BORGE, mediante as 

seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319, do Código de 

Processo Penal:a) COMPARECIMENTO QUINZENAL em juízo para informar 

e justificar suas atividades;b) proibição de frequentar bares, boates, 

prostíbulos e estabelecimentos congêneres;c) proibição de ausentar-se 

da Comarca onde reside, sem a devida autorização deste juízo;d) 

recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 06h), assim como 

nos finais de semana e feriados;EXPEÇA-SE o competente Alvará de 

Soltura em favor de MARCIO XAVIER DAS CHAGAS BORGE, libertando-o, 

se por outro motivo não estiver preso, bem como advertindo-o que, no 

caso de descumprimento, poderá ter a prisão preventiva 

decretada.Notifique-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127059 Nr: 6771-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Amorim Lima, Luiz Carlos de Amorim 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta, visto que 

dia 8/12/2017 é feriado no âmbito nacional (Dia da Justiça), para efeitos 

forenses, conforme art. 1º do Decreto-Lei n. 8292/1945, REDESIGNO a 

solenidade outrora aprazada, para o dia 18/1/2018, às 14h00min, de modo 

que DETERMINO que proceda com as devidas baixas, notificações e 

cientificações de estilo.

Após, retorne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63724 Nr: 4064-51.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

abro vista ao Advogado do Réu Mauro da Cruiz, Dr. Alinor Sena Rorigues 

OAB/MT 11453ª, para manifestar-se sobre o cálculo de fls.220 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 126305 Nr: 6395-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:

 I. ANTE O EXPOSTO, RELAXO A PRISÃO DO ACUSADO HEMERSON 

LOPES MACHADO, por excesso de prazo para formação da culpa, o que 

faço com supedâneo no art. 5º, LXV da CRFB.II. Porém, o acusado deverá 

cumprir as seguintes medidas cautelares diversas da prisão que ora 

aplico: a) Comparecimento a todos os atos do processo do qual for 

notificado; b) Comparecimento mensal em juízo para justificar suas 

atividades; c) Manter comportamento social adequado; d) Proibição de 

frequentar bares, boates e locais congêneres; e) Comunicar ao juízo 

qualquer mudança de endereço; f) Não cometer novas infrações penais, 

sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4.º art. 

282 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal n. 

12.403, de 2011).III. Expeça-se alvará de soltura, colocando-o em 

liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso.IV. Por 

derradeiro, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NOS 

AUTOS QUE SERÃO DESMEMBRADOS EM RELAÇÃO AO CORRÉU 

HEMERSON LOPES MACHADO para o dia 18/01/2017, às 12h30min 

(horário de MT).V. No mesmo ato, intime-se pessoalmente o réu da 

audiência designada, advertindo-o que o seu não comparecimento 

acarretará revelia (art. 367 do CPP) e poderá ensejar novo decreto 

prisional.VI. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.VII. 

Após, expeça-se o necessário para a realização do ato designado.VIII. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 8501-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nunes dos Santos, Antonio Alves da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 08/02/2018 às 14h00.

II. Intimem-se os réus e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso os réus ou algumas das testemunhas não possuam endereço 

nesta comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca 

correspondente ao endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se os acusados e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151121 Nr: 8504-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilton Silva Batista, Wellington Figueiredo de 

Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Barbosa Farias 

Machado - OAB:

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 07/02/2018 às 14h30.

II. Intimem-se os réus e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso os réus ou algumas das testemunhas não possuam endereço 

nesta comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca 

correspondente ao endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158194 Nr: 8858-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hemerson Lopes Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Guedes Junior - 

OAB:190-A/RO

 Em cumprimento ao provimento 52/CGJ/MT, intimo o advogado Dr. Mário 

Guedes Júnior -OAB/RO nº 190-A, do réu Hemerson Lopes Machado, 

para audiência designada nessa comarca de Ponte e Lacerda-MT, 

designada para o dia 18/01/2018 às 12:30 horas, na sala de audiências da 

3ª vara criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 113236 Nr: 1325-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aparecido Ribeiro Choma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

abro vista ao representante O acudado Adriano Aparecido Ribeiro Choma 

, Dr. Almir Osvando Franco OAB/MT 18616, para no prazo lergal 

apresentar alegacões finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145808 Nr: 6056-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Pereira de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido da 

defesa e DETERMINO que sejam oficiados os referidos juízos (2º Juizado 

da Infância e da Juventude de Porto Velho e 1ª Vara de Delitos de Tóxicos 

de Porto Velho), bem como a SEJUDH/MT e à sua congênere rondoniense, 

requerendo o recambiamento do preso para unidade prisional em Porto 

Velho/MT, com urgência.

Cumpram-se as demais deliberações exaradas nesses autos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 93627 Nr: 4692-35.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando RODINEI 

DE SOUZA MACHADO e fixo o regime semiaberto para o cumprimento do 

restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei 

n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais), mediante as seguintes condições 

provisórias, a serem ratificadas em audiência admonitória:a) – recolher-se 

em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, podendo sair para o 

trabalho a partir das 5h00; b) – não mudar de endereço sem a devida 

comunicação a este juízo;c) – não andar armado, e não frequentar locais 

de reputação duvidosa, tais como boates, casas de jogos de azar e/ou de 

prostituição;d) – comparecer mensalmente perante a vara das execuções 

penais, entre o dia 1º e o dia 5 de cada mês, para informar o endereço e o 

local de trabalho;e) – nos finais de semana e feriados, deverá permanecer 

recolhido em sua residência, podendo sair apenas para frequência a 

cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no caso, 

problemas de saúde;f) – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de 

ocupação lícita e o endereço atual;g) - não cometer novas infrações 

penais.Designo audiência admonitória para o dia 25.1.2018, às 13h00 

(Horário de MT).Por fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo 

que segue anexo, DETERMINO que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Pontes e 

Lacerda-MT, 18 de dezembro de 2017.Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 5387-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistas.

Considerando a elaboração do respectivo cálculo de liquidação de pena, 

DETERMINO que se intime a Defesa técnica do recuperando, após, dê-se 
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vista dos autos ao Ministério Público, para se manifestar no que entender 

de direito.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153550 Nr: 9664-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.Cumpra expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-69.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT20821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000640-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BERNARDINO TEIXEIRA HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE FREITAS LIMA (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MILTON GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

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 5 de fevereiro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000685-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

5 de fevereiro de 2018 às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLIGE SANTOS DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-67.2017.8.11.0013

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)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILTO PEREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2017.8.11.0013

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)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000812-13.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. F. (REQUERIDO)

A. F. F. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença seguir 

transcrita. "Considerando que o Juizado não possui competência para 

demandas de direito de família, tal como a presente tutela e curatela, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da inadmissibildiade 

do procedimento sumaríssimo. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000812-13.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. F. (REQUERIDO)

A. F. F. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença seguir 

transcrita. "Considerando que o Juizado não possui competência para 

demandas de direito de família, tal como a presente tutela e curatela, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da inadmissibildiade 

do procedimento sumaríssimo. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-11.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB - RO5462 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE BRITO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno a parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre 

o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a 

mesma base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da 

demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-78.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D R DE MORAIS PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000672-76.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h20min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30146 Nr: 950-04.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdO, NRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILVANIA RAIMUNDA ALVES COSTA, 

Cpf: 01531838103, Rg: 1672902-1, Filiação: Francisco Vidal Costa e 

Onilma Alves Pereira, data de nascimento: 06/07/1984, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a), do lar. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Proceder INTIMAÇÃO da parte autora/exequente para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, §1º, Código de 

Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se a Sra. Gestora o 

decurso do prazo assinalado na decisão derradeira.Caso decorrido o 

prazo in albis, intime-se a parte autora/exequente para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, §1º, Código de Processo 

Civil.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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Camila Pereira Correia, Parte sem Nome (Aguardando 

RegularizaþÒo), Rodrigo Serra Araldi, José Aparecido da Rocha, 

Fernando Franco Dias, Renato Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:17445/O

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, 

todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

preventiva de FERNANDO DIAS FRANCO, qualificado nos autos. Em 

tempo, notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no 

artigo 55 da Lei n°. 11.343/2006.Em analogia às previsões dos itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, conste no mandado a obrigação de o Oficial de 

Justiça indagar aos acusados se pretendem constituir advogado, ou 

necessitam a nomeação de advogado dativo ou de Defensor Público para 

o patrocínio de suas defesas, especificando as razões na segunda 

hipótese, de tudo elaborando certidão pelo Meirinho.Transcorrido o prazo 

sem resposta, conceda-se vista dos autos à Defensoria Pública para 

oferecimento de defesa prévia, devendo ser adotado imediatamente 

idêntico procedimento caso, desde logo, informem os acusados que não 

irão contratar advogado para o patrocínio de suas defesas.Oficie-se a 

Autoridade Policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o laudo 

definitivo da substância entorpecente apreendida. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.Após, venham os autos conclusos para juízo de recebimento da 

d e n ú n c i a . C i ê n c i a  a o  R e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Poxoréu/MT, 14 de dezembro de 2017.Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28874 Nr: 1379-05.2010.811.0014

 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: Edvaldo Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 922-31.2014.811.0014

 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: Isanilde Benedita Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66356 Nr: 298-45.2015.811.0014

 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: Ademir Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68798 Nr: 1572-44.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Firmino Silva ou Valdeir Firmino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIO FIRMINO SILVA OU VALDEIR 

FIRMINO DE OLIVEIRA, Filiação: Cícera Firmino Silva, data de nascimento: 

12/04/1981, brasileiro(a), natural de Mirassol D'oeste-MT, casado(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO os acusados VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, 

brasileiro, separado, desempregado, portador do RG nº 1.890.386-0 – 

SSP/MT, nascido em 12/04/1981, natural de Mirassol D´Oeste, filho de 

Cícera Firmino da Silva, residente na Rua Ângelo Ravanelo, nº 365, Bairro 

São José, no Município de Primavera do Leste/MT, como incursos nas 

penas do artigos 150, §1º, c/c artigo 307, ambos do Código Penal. IV - 

DOSIMETRIA:Desse modo, passo a dosar individualmente suas penas, em 
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estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.Do delito descrito no artigo 150, §1º, do Código 

Penal:A pena prevista para o crime de violação de domicílio é de detenção 

de 06 (seis) a 02 (dois) anos, ou multa.Analisadas as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com 

culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar. Não 

há nos autos registro de antecedentes criminais em desfavor do réu. Não 

existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da 

conduta social ou a personalidade do réu. O motivo do delito é o próprio do 

tipo. Quanto às consequências e às circunstâncias não há informações 

que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.Por fim, não há 

de ser sopesado o comportamento das vítimas.Assim, ante a ausência de 

circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção. Na segunda fase da dosimetria, registre-se que a pena-base foi 

fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão não pode reduzir a pena 

abaixo desse patamar, na forma da Súmula 231 do STJ. Ausentes 

circunstâncias agravantes. Não há causas especiais de aumento e de 

diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena 

em 06 (seis) meses de detenção. Do crime previsto no artigo 307 do 

Código Penal:A pena prevista para o crime de falsa identidade é de 

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa.Analisadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu 

agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a 

considerar. Não há nos autos registro de antecedentes criminais em 

desfavor do réu. Não existem elementos plausíveis nos autos aptos a 

ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu. O motivo 

do delito é o próprio do tipo. Quanto às consequências e às circunstâncias 

não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao 

agente.Por fim, não há de ser sopesado o comportamento das 

vítimas.Assim, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase da 

dosimetria, registre-se que a pena-base foi tomada no mínimo legal e a 

atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo desse patamar, 

na forma da Súmula 231 do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. 

Não há causas especiais de aumento e de diminuição a serem 

consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 (três) meses 

de detenção. Aplica-se ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do 

Código Penal (concurso material), de modo que fica o réu definitivamente 

condenado à pena de 09 (nove) meses de detenção. Em vista do quanto 

disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Na forma do 

que prevê o artigo 44 do Código Penal, entendo que o réu faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente 

recomendável, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 

uma pena restritiva de direito, devendo ser fixadas pelo juízo da 

execução.Ainda, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da 

pena ante a previsão expressa no artigo 77, III, do Código Penal.Com 

fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o início do 

cumprimento da pena será em regime aberto.V - DISPOSIÇÕES 

FINAIS:Isento o condenado do pagamento das custas e despesas 

processuais ante o fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública. 

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:1.Expeça-se guia de execução penal, acompanhada das 

peças necessárias, formando-se o respectivo executivo;2.Oficie-se à 

Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição 

Federal;3.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de 

registro.Proceda-se a destruição/inutilização da arma branca (faca) 

apreendida nestes autos, caso necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28564 Nr: 1070-81.2010.811.0014

 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 Nilva Pereira Gomes, Anaildes Lopes dos Santos, 

João Lopes Pereira, Marineide Pereira Lopes da Silva, Antonilson Lopes 

Neto, Ademilson Lopes Pereira, Anadir Lopes Monteiro, Janete Lopes 

Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacílio Lopes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANETE LOPES PEREIRA DE SOUZA, 

Cpf: 97886106172, Rg: 1637061-9, brasileiro(a), Telefone 9632-4411. 

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: Processo nº  1070-81.2010.811.0014 (Código 

28564)Arrolamento SumárioInventariante: Maria Nilva Pereira GomesAutor 

da Herança: Otacílio Lopes NetoVistos etc.Trata-se de ação de inventário, 

processada na forma de arrolamento sumário, proposta por Maria Nilva 

Pereira Gomes, na qualidade de inventariante, com relação aos bens 

deixados por falecimento Otacílio Lopes Neto.A petição inicial foi 

formalizada com estrita observância do disposto nos artigos 1.031 e 

1.032, ambos do Código de Processo Civil (fls.08/12).Foram juntados aos 

autos os seguintes documentos: 1) Declaração de Hipossuficiente 

(fls.25/26; 32; 37; 41; 45; 50; 55; 60); 2) Fotocópia da Certidão de 

Casamento do Inventariado (fls.14); 3) Fotocópia dos documentos 

pessoais do autor da herança (fls.13); 4) Fotocópia da Certidão de Óbito 

(fls.15/16); 5) Fotocópia da matrícula nº 16.969 do único imóvel 

inventariado (fls.17/19); 6) Fotocópia de comprovante de endereço do 

último domicílio do inventariado (fls.20); 7) Certidão Negativa Municipal em 

nome do autor da herança Otacílio Lopes Neto (fls.21); 8) Fotocópia de 

Certidão Negativa de Débito da Secretaria do Estado de Fazenda 

(fls.22/23); 9) Fotocópia de Certidão Conjunta Negativa da Fazenda Pública 

Nacional (fls.24; 31); 10) Fotocópia dos documentos pessoais dos 

herdeiros, respectivos cônjuges, bem como comprovantes de endereço 

(fls.28/30; 34/36; 38/40; 42/44; 47/49; 52/54; 57/59; 62/63); 11) Fotocópia 

das Certidões de Casamento dos herdeiros (27; 33; 46; 51; 56 e 

61).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.O inventário processado na forma de 

arrolamento sumário obedece a um procedimento simplificado, 

dispensando a lavratura de termos de qualquer espécie (CPC, art.1.032, 

caput), devendo a parte interessada atentar-se apenas para a 

regularidade do esboço da partilha, a prova da quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e às suas rendas e à elaboração da petição 

inicial com observância do disposto no artigo 1.032 do Código de Processo 

Civil.Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, v. III, 

39ª ed., 2008, Forense, p. 283, sobre arrolamento nos ensina: "O Código 

de Processo Civil, em seus artigos 1.030 a 1.038, cuida de procedimentos 

simplificados para certos tipos de inventário, criando uma espécie de 

procedimentos compactos, em que grande parte das solenidades e termos 

do rito comum dos artigos antecedentes é eliminada, tornando o feito mais 

célere e econômico". Assim, desde que todos os herdeiros sejam maiores 

e capazes, além de estarem de total acordo com a partilha amigável, ou, 

tratando-se de herdeiro único, poder-se-á adotar o chamado arrolamento 

sumário, previsto em nosso ordenamento processual civil. O caso 

concreto enquadra-se em tal situação, portanto, o pedido inicial merece 

ser homologado.Isto posto, estando preenchidos os requisitos legais, 

JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

o pedido de arrolamento formulado na inicial, e HOMOLOGO A PARTILHA 

AMIGÁVEL celebrada entre os herdeiros Maria Nilva Pereira Gomes, 

Anailde Lopes dos Santos, Antonilson Lopes Neto, João Lopes Pereira, 

Ademilson Lopes Pereira, Anadir Lopes Monteiro, Marineide Pereira Lopes 

da Silva, Janete Lopes Pereira de Sousa dos bens deixados por 

falecimento de Otacílio Lopes Neto, salvo erro ou omissão e ressalvados 

direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.Expeça-se formal 

de partilha.Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, 

o formal respectivo somente será expedido e entregue à parte após a 
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comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os 

tributos, nos termos do artigo 1.031, §2º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Poxoréu (MT), 1º de abril de 2014.Patrícia Cristiane 

MoreiraJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65687 Nr: 1713-97.2014.811.0014

 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, MGSdF, LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA SANTOS PINHEIRO, Cpf: 

93425589172, Rg: 1401801-2, Filiação: Maria Aparecida Murta dos Santos 

e Mario Lucio Rodrigues Pinheiro, data de nascimento: 02/05/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, manicure, Telefone 

66-9925-2892. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Iintime-se a parte requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Frustrada a tentativa de intimação 

pessoal, intime-se a parte requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

c e r t i f i q u e - s e  e  r e t o r n e m  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67096 Nr: 721-05.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinaldo Tavares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSINALDO TAVARES ALVES, Cpf: 

38086867183, Rg: 0523220-1, Filiação: Alderacy José Alves e Alice da 

Câmara Alves, data de nascimento: 17/07/1968, natural de Poxoréu-MT, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSINALDO TAVARES 

ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVÍDA 

ATIVA CDA Nº 20145394, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5394/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/05/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$10.666,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67099 Nr: 724-57.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gilberto dos Santos-ME, Antônio 

Gilberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS-ME, 

CNPJ: 01397603000131 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTÔNIO GILBERTO DOS SANTOS, Cpf: 32643241991, Rg: 6.740.607, 

Filiação: Benedita Bertoni e Romão dos Santos, data de nascimento: 

06/06/1947, natural de Santa Amélia-PR, casado(a), produtor rural, 

Telefone 436 2296. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANTONIO GILBERTO DOS 

SANTOS-ME e ANTÔNIO GILBERTO DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DIVIDA FISCAL CDA nº 20154205, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4205/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/05/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$25.498,04

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71132 Nr: 1104-46.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Ferreira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WASHINGTON FERREIRA DE MORAES, 

Filiação: Lucimar Ferreira e Francisco Ribeiro de Moraes, data de 

nascimento: 22/08/1984, brasileiro(a), natural de Codó-MA, convivente, 

pedreiro. 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: ..." Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO denuncia WASHINGTON FERREIREA DE MORAES, como 

incurso no artigo 129, § 9.º, c/c o artigo 61, II, alíneas "a" e "f", todos do 

Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo 

ser ele citado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes - 

condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação 

de valor a título de reparação de danos à vítima e à Coletividade (art. 387, 

IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas 

retrocitadas. Poxoréu, 08 de agosto de 2.016. (as) Nayara Roman Mariano 

Scolfaro-Promotora de Justiça.
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Despacho: Vistos em correição.Defiro o pedido ministerial de fl. 46.Ante a 

certidão de fl. 40, intime-se o acusado por edital, conforme artigo 361 do 

Código de Processo Penal.Após, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 10 de novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71610 Nr: 1396-31.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Andrade Silva, Aparecido de Morais 

Xavier, Leticia Maria de Andrade Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO DE MORAIS XAVIER, Cpf: 

69910448149, Rg: 12156400, Filiação: Aparício José Xavier e Marli de 

Morais Xavier, data de nascimento: 29/10/1979, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, casado(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: ..."Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

Aparecido de Moraiis Xavier, Eder Andrade Silva e Letícia Maria de 

Andrade Pires, como incursos no artigo 121, § 2.º, IV c/c artigo 14, II do 

Código Penal, bem como o denuniciado Eder Andrade Silva se encontra 

incurso também nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, (ocultar) 

devendo serem citados, processados ouvindo-se, oportunamente, as 

testemunhas arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de 

praxe, prosseguindo-se até sentença de pronúncia com posterior 

julgamento em plenário do júri, com a conseqüente condenação dos 

denunciados. Poxoréu, 18 de janeiro de 2017.(as) Nayara Roman Mariano 

Scolfaro - Promotora de Justiça.

Despacho: Vistos em correição.Defiro o pedido ministerial de fl. 82-V.-Em 

relação ao acusado APARECIDO DE MORAIS XAVIER:Ante a certidão de 

fl. 82, intime-se o acusado por edital, conforme artigo 361 do Código de 

Processo Penal.-Em relação aos acusados ÉDER ANDRADE SILVA e 

LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES:À vista do teor do Ofício nº 101/2017, 

expedido por este Juízo ao Defensor Público Geral, solicitando-lhe a 

designação de 01 (um) Defensor Público para atuar nesta Comarca, 

DETERMINO o sobrestamento deste feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Após, transcorrido o prazo supra, certifique-se o decurso e 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 30 de novembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73921 Nr: 493-59.2017.811.0014

 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: ACCC, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO DE JESUS CABEZAS, 

Filiação: Dionizia de Jesus Cabezas e Dorvalino Cabezas, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo, 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, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.Expeça-se o termo de guarda 

definitiva.Ciência ao representante do Ministério Público.Após o trânsito em 

ju lgado ,  ce r t i f i que -se  e  a rqu i ve -se ,  com as  ba i xas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 02 de agosto de 

2017. Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74643 Nr: 863-38.2017.811.0014

 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: VMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ÂNGELO DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente conviveu com o Requerido por 12 anos, 

advindo desta união o menor RICK MELLRY MATIUSSO DOS SANTOS 

(d.n.25/1^/2009), conforme atesta documento anexo. Com o fim da relação 

do casal, a Requerente permaneceu com a criança. Cumpre destacar, que 

o Requerido já tem passagens pela polícia. Por ter um personalidade muito 

violenta, o Requerido faz ameaças a Requerente dizendo que irá 

desaparecer com o menor. Perante a situação fática, válido é a 

regularização judicial no que tange a guarda do infante. Destarte, a 

Requerente, como genitora da criança, busca a justiça, a fim de legalizar a 

guarda de fato de seu filho, podendo assim representá-lo nos atos da vida 

civil, inclusive para ver deferida a guarda provisória.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a guarda provisória foi concedida à fl. 20 pelo Juízo de 

Rondonópolis/MT,sendo que todos os atos processuais foram 

devidamente ratificados, conforme fl. 48. Outrossim, pelo Juízo de Origem 

também foram procedidas pesquisas juntos aos Sistemas disponibilizados 

ao Judiciário, de modo que restou infrutífera a citação do requerido nos 

endereços encontrados. Desta forma, ante a impossibilidade de citar o 
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requerido pessoalmente, cite-o, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia do 

requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o DR. LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - OAB/MT 

19.5465, advogado atuante na comarca, o qual deverá ser intimado desta 

decisão para apresentação de defesa.Desde já, fixo honorários 

advocatícios ao advogado acima nomeado, no valor mínimo de 05 (cinco) 

URH, conforme tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional 

da OAB/MT.Proceda-se a equipe multidisciplinar deste Juízo a realização 

de estudo psicossocial com a requerente. Intimem-se.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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17275 Nr: 836-12.2004.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Pereira Neves, João Carlos Souza 

de Abreu, José Adnir Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ADNIR FELIX, brasileiro(a), 

motorista. 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 fundamento no artigo 107, inciso IV, 

primeira figura, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOSÉ ADNIR FÉLIX e JOÃO CARLOS SOUZA ABREU.Sem custas. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas, anotações e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, com 

as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 27 de junho de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29365 Nr: 170-64.2011.811.0014

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:/SP. 84.314, 

Leislie F. Haenisch - OAB:20.099/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO PAN S.A., CNPJ: 

59285411000113. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 dias, 

dar andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 

1º do CPC

Despacho/Decisão: Processo nº: 170-64.2011.811.0014 (Código 

29365)Vistos em correição.Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 73, 

notadamente a intimação do requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos 

para extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 30 de novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29532 Nr: 337-81.2011.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Feliz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEO FELIZ DE LIMA, Cpf: 83544046920, 

Rg: 5.974.424.0, Filiação: Arcenio e Tereza Feliz de Lima, data de 

nascimento: 24/08/1972, brasileiro(a), natural de Ampere-PR, casado(a), 

operador de máquinas, Telefone (66)9982-0876. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de medida protetiva em favor da vítima 

CARMEM ESTER LENS FELIZ DE LIMA em desfavor de LEO FELIZ DE 

LIMA.Às fls. 13/15, foram deferidas as medidas protetivas requeridas, 

bem como, posteriormente, decretada a prisão do agressor em razão do 

descumprimento das medidas fixadas. Às fls. 56, houve a revogação da 

prisão preventiva, em razão da manifestação pela vítima pela retratação 

criminal. Às fls. 83, certidão da Sra. Gestora informando o recolhimento 

dos mandados de prisões expedidos nestes autos. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso em tela verifica-se que a vítima não 

encontra-se residindo mais como o agressor, situação que demonstra que 

cessou a situação que inicialmente justificou o deferimento das medidas 

protetivas aplicadas. Dessa forma, inexistem motivos para que o feito 

continue tramitando, notadamente quando a ação perdeu seu objetivo. 

Dessa forma, inexistem motivos para que o feito continue tramitando, 

notadamente quando a ação perdeu seu objetivo. Isto posto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE MEDIDA PROTETIVA. Intime-se o Representante do 

Ministério Público desta decisão. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias.Poxoréu/MT, 09 de maio de 2017.Myrian 

Pavan Schenke- Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62154 Nr: 439-35.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFPdA, LDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERIK FERNANDO PERES DE ARRUDA, 

Cpf: 06202874112, Filiação: Herik Pinto de Arruda e Lurdevane Desiderio 
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Peres, data de nascimento: 22/11/2001, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LURDEVANE DESIDERIO PERES, Cpf: 00535754159, Rg: 1537579-0, 

Filiação: Evanilde Desiderio Peres e Zenildo da Rocha Peres, data de 

nascimento: 04/08/1977, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, convivente, 

do lar, Telefone 66-9978.6210. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Iintime-se a parte requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Frustrada a tentativa de intimação 

pessoal, intime-se a parte requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

c e r t i f i q u e - s e  e  r e t o r n e m  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 1388-59.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leslie Cristina Lopes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 108-19.2014.811.0014

 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 Messias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 147-16.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERALDO MIRANDA DA SILVA, Cpf: 

10991662172, Rg: 4431065, Filiação: Maria Reduzina Miranda e João 

Miranda da Silva, data de nascimento: 24/05/1952, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, casado(a), agricultor. 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: ..." Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DENUNCIA ERALDO MIRANDA DA SILVA como incurso 

no artigo 34 da Lei n. 9.605/1998, devendo ser citado, processado e, ao 

finl - liquidada a prova e apurado o crime - condenado com a cláusula do 

devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação 

de danos à Coletividade (art. 387, IV, do CPPB), ouvindo-se na fase de 

instrução criminal de pessoas retrocitadas. Poxoréu, 11 de novembro de 

2016. (as) Nayara Romana Mariano Scolfaro-Promotora de Justiça.

Despacho: Vistos em correição.Ante a impossibilidade de citar ERALDO 

MIRANDA DA SILVA pessoalmente, cite o denunciado, via edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo, vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual.Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de novembro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71481 Nr: 1306-23.2016.811.0014

 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: LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANUSA MARQUES DA SILVA CONDE, 

Cpf: 04416029160, Rg: 1930086-7, Filiação: Manoel Antonio da Silva e 

Josefina Marques da Silva, data de nascimento: 23/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Jarudore/poxoréu-MT, casado(a), do lar, Telefone 

66-9691-9032. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO de LEONILDO DOMINGOS CONDE e 

VANUSA MARQUES DA SILVA CONDE, com fundamento no artigo 226, § 

6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;Oficie-se, 

ainda, ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que procedam 

à averbação da partilha de bens.Sem custas e despesas 

processuais.Deixo de condenar a requerida em honorários advocatícios, 

ante a EC 80/14, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor. Nessa toada:AGRAVO REGIMENTAL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM 

ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA 

MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda 

Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria 

Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o 

pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme 

precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática 

impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste 

Sodalício. 3. Recurso não provido. (AgR 21525/2016, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 01/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 15 de agosto de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72188 Nr: 1690-83.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz da Silva Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ LUIZ DA SILVA PIRES, Rg: 

1945874, Filiação: Luzia Pires da Silva, data de nascimento: 02/06/1996, 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), Telefone 66 9952-3437. 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: ..."Posto isso, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DENUNCIA ANDRÉ LUIZ DA SILVA PIRES, vulgo 

"Tiziu/Tição", comoincurso no artigo 163, § único, inciso III, do Código 

Penal, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e 

apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo 

legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima 

e à Coletividade (art. 387, IV, do CPPB), ouvindo-se na fase de instrução 

criminal as pessoas retrocitadas.

Despacho: Vistos em correição.Defiro o pedido ministerial de fl. 31-V.Ante 

a certidão de fl. 31, intime-se o acusado por edital, conforme artigo 361 do 

Código de Processo Penal.Após, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 30 de novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 740-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ DA SILVA BARROS, Cpf: 

00597328145, Rg: 1490027-0, Filiação: José Olicio de Barros e Rosita da 

Silva Barros, data de nascimento: 17/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Iintime-se a parte requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Frustrada a tentativa de intimação 

pessoal, intime-se a parte requerente por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito.Decorrido o prazo sem manifestação, 

c e r t i f i q u e - s e  e  r e t o r n e m  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1564-96.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso, Ygor Regiel Félix Cardoso, 

Admilson de Sousa Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 Diante do exposto, acolho o parecer da ilustre Representante do 

Ministério Público e, consequentemente, INDEFIRO o pedido formulado 

pelos acusados JOBER CARDOSO, YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO e 

ADMILSON SOUSA GAMA. Ciência ao Ministério Público Estadual e à 

Defesa. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de dezembro de 2017. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68448 Nr: 1399-20.2015.811.0014

 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: Maria de Lourdes Ribeiro Vilela, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 683-27.2014.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Afonso Pereira de Jesus, Antônio Marcos 

Zibertti Kufner, Guará Tur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ AFONSO PEREIRA DE JESUS, Rg: 

21721588, brasileiro(a), motorista, atualmente em local incerto e não 

sabido ANTÔNIO MARCOS ZIBERTTI KUFNER, Cpf: 59435798187, Rg: 

914.031, brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente em local incerto 

e não sabido GUARÁ TUR. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente e seu irmão foram vítimas de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12/0

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17044 Nr: 664-70.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 135-70.2012.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Dracena-SP, Fertipar 

Bandeirantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes dos Reis Neto 

- OAB:SP 126113

 Processo nº 1150-16.2008.811.0014 (Código 25893)

Processo nº 135-70.2012.811.0014 (Código 60433)

Processo nº 387-78.2009.811.0014 (Código 26405)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a decisão proferida nos autos do 

Agravo de Instrumento nº1012996-40.2017.8.11.0000 concedeu a 

antecipação da pretensão recursal, mediante prestação de caução 

idônea.

Assim, intime-se a parte para que preste referido garantia para que, 

assim, possam ser liberados os alvarás.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos apensos.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 15 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64854 Nr: 1170-94.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, OdSP, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINA DA SILVA SANTOS, Cpf: 

03351517106, Rg: 1798529-3, Filiação: Antonio Clementino dos Santos e 

Maria da Conceição da Silva Santos, data de nascimento: 18/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, compareça em Juízo para que informe endereço 

atualizado do executado, e/ou se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Sem embargo da prisão civil 

decretada, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, compareça em Juízo para que informe endereço atualizado do 

executado, e/ou se ainda possui interesse no prosseguimento do feito. 

Após, vista dos autos ao Ministério Público Estadual. 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 18 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75567 Nr: 1297-27.2017.811.0014

 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: Jonathan de Vasconcelos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brookfield MB Empreendimentos Imobiliário S.A, 

Urbana Operações Imobiliárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Battipaglia Sgai - 

OAB:SP 214.918

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal 

apresentar as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 978-17.2008.811.0033

 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: JOSE CARLOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR 

MENDES, ADALBERTO FERREIRA MENDES, ELIANA DOS SANTOS 

MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS SPERAFICO, ESPOLIO DE FERES 

BECHARA E SUMAIA EID BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, 

EMIR BECHARA, ARI ANTONIO MEZZONO, MARIA TEREZA FERREIA 

MEZZOMO, FORTALEZA COMERCIO DE CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA, JOSE DENYCIO PONTES AGOSTINHO, ANA CELIA 

GONÇALVES AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, RODRIGO RAMATIS LOURENÇO - OAB:24.913/PR, 
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RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:8328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO EGG BORGES 

RESENDE - OAB:30324, JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864 MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667/MT

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora a manifertar-se nos 

autos acerca do documento juntado às fls. 655 do 1º Ofício Registro de 

Imóveis, titulos e documentos da Comarca de São José do Rio Claro/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 2070-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVAL SEMAN, GRACIOMAR BUENO SEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE T. STRUCKEL - 

OAB:3874/RO, ROMILDO EDUARDO BENEDETI - OAB:4436/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Intimo o exequente para manifestar-se, no prazo legal, acerca da penhora 

online de fls. 44/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 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: MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 130, portanto 

intimo a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52952 Nr: 2363-24.2013.811.0033

 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: LUIZ ALBERTO ECKERT, DERLY DA ROSA ECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DA SILVA, RUI CHRISTÓFOLLI, 

ADÉLIO DRUCIAK, IVONETE CHRISTOFOLLI, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, ALDA MARIA GONÇALVES DRUCIAK, LUIZ PAULO BASSO, 

DILVANA DE LOURDES MINUSCULI BASSO, CLEVERSON BERTAMONI, 

DIANERLEI BERTAMONI MATTE, RODRIGO ALBINO MATTE, MARCOS 

BERTAMONI, BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI, MAICON 

BERTAMONI, ROBERTA CAROLINA DE CAMARGO GONÇALVES 

BERTAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSWALDO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Luiz Alberto Eckert, brasileiro [...] e sua esposa Derly 

da Rosa Exkert, brasileira, do lar [...] vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, propor AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em 

face de OSWALDO SILVA, qualificação desconhecida e residente em 

local incerto e não sabido, e outros possíveis interessados, residentes em 

local incerto e não sabido, o que faz com base nos fatos e fundamentos 

jurídicos que passa a expor: 1 DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1.1 Histórico da Posse. Os requerentes e seus antecessores são legítimos 

possuidores, há mais de 25 anos, de forma mansa e pacífica, de uma área 

de terras rurais com 562,4057 ha (quinhentos e sessenta e dois hectares, 

quarenta ares e cinquenta e sete centiares) denominada FAZENDA 

SERRA II, situada na Gleba Massapé, localizada no Município de São José 

do Rio Claro-MT. [...] 2. DO PEDIDO. Diante de todo o exposto requerem: I- 

seja recebida e processada a presente ação, com os documentos 

inclusos; II- Sejam citados o Requerido e demais interessados, via Edital, 

para querendo, apresentar contestação; [...]Dá-se à causa o valor de R$ 

575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais). Termos em que pede 

deferimento.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Parte do imóvel com matrícula 1.145 CRI 

Diamantino, denominado Fazenda Serra II, com 562,4057 (quinhentos e 

sessenta e dois hectares, quarenta ares e cinquenta e sete centiares)

Despacho/Decisão: Autos nº 2363-24.2013.811.0033 – Cód. 

52952Vistos.Defiro o pedido formulado às fls. 133/134, para o fim de 

determinar que a parte autora providencie a juntada aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, do mapa e memorial descritivo, com as coordenadas 

geográficas ou UTM, dos pontos extremos com ponto de amarração 

imutável, contendo assinatura do responsável técnico, com visto no CREA 

(ART), plotado em carta topográfica do IBGE ou DSG, nas escalas de 

1:100.000 ou 1:250.000, com fundamento no artigo 225, caput e §3º da Lei 

nº 6.015 (Lei de Registros Públicos).Com a juntada, expeça-se carta de 

intimação/notificação à União, no endereço indicado no rodapé da petição 

(fl. 133/134), instruindo-o com cópia dos documentos aqui solicitados, bem 

como os demais documentos que instruíram a petição inicial.Sem prejuízos, 

cumpra-se também, se ainda não o fizeram, o despacho de fl. 

137.Expeça-se o necessário.São José do Rio Claro – MT, 09 de agosto de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 18 de dezembro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28686 Nr: 2565-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITHINER BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S.A ARR. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21,442-A-MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca do laudo pericial de fls. 

82/83, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o silêncio das partes será 

interpretado como concordância com o resultado do exame pericial, 

conforme despacho de fl. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 69284 Nr: 686-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAURICIO DE OLIVEIRA - ME, JOSÉ 

MAURICIO DE OLIVEIRA

 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:

 Intimo os patronos da parte autora, conforme fl. 62, para que se 

manifestem acerca da certidão negativa do oficial de justiça, no prazo 
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legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 3845 Nr: 706-67.2001.811.0033

 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): APARECIDO ANTONIO DE SOUZA, CLEUZA 

MARIA HELIODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 24654 Nr: 1888-10.2009.811.0033

 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: LSM, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão de p. 76 informando que o executado não 

possui condições financeiras para contratar advogado, e estando a 

Defensoria Pública atuando em favor da parte autora, nomeio-lhe o culto 

advogado militante nesta Comarca Dr. Marcelo Leandro Martins Rosada, 

OAB/MT n.º 1154-A, a fim de apresentar resposta por escrito, no prazo 

legal.

Os honorários da nobre defensora dativa serão arbitrados ao final do 

trabalho.

São José do Rio Claro – MT, 11 de fevereiro de 2016.

 Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29695 Nr: 442-98.2011.811.0033

 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: ALZIRA BORBA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 70629 Nr: 1467-39.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ N. DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609, RODRIGO LÁZARO DE 

SOUZA NETO - OAB:22.683 OAB/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 206 Nr: 67-93.1994.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACILDE SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, nova data para 

realização de Leilão, sendo 1°Leilão: 08 de Fevereiro de 2018, a partir das 

10:00 horas e 2°Leilão: 08 de fevereiro de 2018, a partir das 13:00 horas.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62436 Nr: 2483-77.2017.811.0049

 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: JOÃO NORIVALDO DE SOUZA

 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 a se manifestar no prazo 

legal, acerca da contestação juntada aos presentes autos (fls. 44/52).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61753 Nr: 2121-75.2017.811.0049

 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: DIVINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ OCTAVIO MORAES 

MARTINS - OAB:43.809/GO, TARCÍSIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:22127/A/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 a se manifestar no prazo 

legal, acerca da contestação juntada aos presentes autos (fls. 57/72).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12682 Nr: 281-79.2007.811.0049
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 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: GILO ANTONIO FORNAZIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORDETE 

DE MATO GROSSO- CONOMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT, ROSANNE CRISTINA GOMES - 

OAB:12298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Posto isso, com fundamento no art. 487 inciso I do Código de Processo 

Penal JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos embargos 

monitórios, bem como condeno o réu ao pagamento da importância de R$ 

62.960,41 (sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e quarenta e 

um centavos), a ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 

1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação.CONDENO ainda ao 

réu o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor total da dívida, acrescidos ainda de juros de mora de 1% 

ao mês, até o efeito pagamento.Expeça-se mandato de intimação para que 

a parte devedora, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento ou 

nomeie bens à penhora, tanto quanto bastem para garantir o débito. Após 

trânsito em julgado, proceda-se a baixa e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila Rica/MT, 13 de dezembro de 

2017.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15639 Nr: 1019-33.2008.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse 

manifestação da parte autora nos autos, conforme determinado as fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63216 Nr: 2909-89.2017.811.0049

 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: MARISA BRITO BORBA, GUILHERME MONTEIRO DA 

SILVA, PEDRO LUCAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Nomeio como inventariante a requerente Marisa Brito Borba, que deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias.

No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 

620).

Em seguida, se não houver necessidade de citação de algum herdeiro, 

citem-se as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 

626 e seguintes do Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Publica quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de ultimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante 

para testa-las.

Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, ao contador para cálculo dos tributos (CPC, art. 637).

Cumprido o item anterior, digam as partes em 05 (cinco) dias (CPC, 

art.638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença.

Expeçam-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 1873-22.2011.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMIZZOLLO & ROCHA OMIZZOLLO LTDA, 

ODEMIRO SOUZA GULART, CARLOS NEREU STELLA OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça (fls. 97), "deixei de efetuar 

penhora e avaliação: face ao polo passivo, haja vista que não há 

informações da localidade rural a ser diligenciada, tampouco o erário 

indenizatório, referente às custas de diligências deste meirinho, seja 

coincidente as respectivas diligencias em zona rural...".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14742 Nr: 120-35.2008.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HUGO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa acerca das providências 

realizadas conforme requerimento de fls. 229, encontrando-se os autos 

disponiveis nesta Secretaria para vistas e posterior manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61462 Nr: 1948-51.2017.811.0049

 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: EDRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação, principalmente, após 

apresentação das primeiras declarações.

Nomeio como inventariante a requerente ELIANE DA ROSA ZAPPANI, que 

deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias.

No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 

620).

Em seguida, se não houver necessidade de citação de algum herdeiro, 

citem-se as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 
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626 e seguintes do Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Publica quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de ultimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante 

para testa-las.

Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, ao contador para cálculo dos tributos (CPC, art. 637).

Cumprido o item anterior, digam as partes em 05 (cinco) dias (CPC, 

art.638). Não havendo impugnação aos cálculos, venham-me conclusos 

para que sejam homologados por sentença.

Expeçam-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 2746-12.2017.811.0049

 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: WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação usucapião extraordinário de bem móvel, proposta por 

Wellitjon Bonfim Pereira Feitosa em desfavor de Adalberto Caiado de 

Jesus, ambos devidamente qualificados nos autos.

Considerando que a princípio o requerido encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, pugna, o autor, pela tentativa de sua localização mediante 

remessa de ofícios à Receita Federal, Detran, Justiça Eleitoral e empresas 

de telefonia.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Por inconsistência no acesso do magistrado aos órgãos Infoseg e 

Renajud, momentaneamente torna-se inviabilizado a consulta pelo sistema 

eletrônico da Receita Federal e Detran.

Ainda, destaco que tal procedimento somente pode ser realizado pelos 

sítios dos referidos órgãos. Assim, indefiro a remessa de ofícios. No 

mesmo sentido indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas de 

telefonia, porquanto não há convênio entre o poder judiciário e as 

referidas empresas.

Por fim, atentada a busca de endereços junto à Justiça Eleitoral pelo 

sistema SIEL restou esta infrutífera, eis que ausentes dados pessoais do 

requerido necessários para tal procedimento.

Posto isto, intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme art. 485, §1° do NCPC, requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63186 Nr: 2896-90.2017.811.0049

 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: DEUSDETHA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter 

antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 18 de dezembro de 

2017.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-22.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BONAVIGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA A. DE DEUS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Tendo em vista que a Citação 

expedida à requerida, retornou sem cumprimento, pelo motivo de que não 

existe o número, IMPULSIONO à redesignação de nova audiência de 

Conciliação para o dia 6 de fevereiro de 2018, às 9h30min (Horário Oficial 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de Audiências do Juizado 

Especial, sito no fórum local, e a Citação será via Oficial de Justiça. Vila 

Rica, 14 de dezembro de 2017. Patricia Raquel S. M. Ferreira Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-24.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELA BALLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Vistos. CIENTE da decisão que concedeu a liminar no Mandado de 

Segurança nº 1000357-38.2017.8.11.9005, conforme Ofício nº 1015/2017, 

advindo da Turma Recursal Única, recebido em 01.12.2017. Encaminhado 

o Ofício nº 98/2017 - GAB prestando as informações requeridas. 

CUMPRA-SE, ficando a ação suspensa até ulterior deliberação. Vila 

Rica/MT, 15 de dezembro de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-09.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE PIOVEZAN SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Vistos. CIENTE da decisão que concedeu a liminar no Mandado de 

Segurança nº 1000357-38.2017.8.11.9005, conforme Ofício nº 1015/2017, 

advindo da Turma Recursal Única, recebido em 01.12.2017. Encaminhado 

o Ofício nº 98/2017 - GAB prestando as informações requeridas. 

CUMPRA-SE, ficando a ação suspensa até ulterior deliberação. Vila 

Rica/MT, 15 de dezembro de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-91.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAGLA GUADALUPE PRADE CASALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Vistos. CIENTE da decisão que concedeu a liminar no Mandado de 

Segurança nº 1000357-38.2017.8.11.9005, conforme Ofício nº 1015/2017, 

advindo da Turma Recursal Única, recebido em 01.12.2017. Encaminhado 

o Ofício nº 98/2017 - GAB prestando as informações requeridas. 

CUMPRA-SE, ficando a ação suspensa até ulterior deliberação. Vila 
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Rica/MT, 15 de dezembro de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 080/2017/DF - Alterar em parte a Portaria 077/2017/DF, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Judiciário dos servidores desta comarca 

de Alto Garças, durante o Recesso:

* A Portaria nº 080/2017/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

PORTARIA Nº 077/2017/DF- Estabelecer a Escala de Plantão Judiciário dos 

servidores desta comarca de Alto Garças, durante o Recesso:

* A Portaria nº 077/2017/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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31553 Nr: 1566-76.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilse Maria Petry, Cleuza da Silva Celestino de 

Souza, Mario Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1566-76.2012.811.0035-ID-31553

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Ilse Maria Petry e Cleuza da Silva Celestino de Souza e Mario 

Pereira da Silva

CITANDO(A, S): Mario Pereira da Silva, Cpf: 48217620130, Rg: 739.874 

SSP MT Filiação: Manoel Rocha da Silva e Adelina Pereira da Silva, data de 

nascimento: 15/05/1972, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, , Endereço: 

Avenida Marechal Rondon, S/n, Bairro: Mato Grosso, Cidade: Alto 

Garças-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/06/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da denuncia e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, RESPONDER POR ESCRITO 

À ACUSAÇÃO.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso pela prática do seguinte delito: Consta que no dia 

05 de outubro de 2012, nas dependências da Delegacia de Policia Civil de 

Alto Garças/MT o denunciado Mario Pereira da Silva facilitou a fuga de Ilse 

Maria Petru, tendo fornecido uma serra para que pudesse destruir parte 

das barras de ferro da cela em que se encontrava a presa. Assim agindo, 

o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 351, § 

primeiro, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público ofereceu a 

presente denúncia que foi recebida e determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação.

DESPACHO: DESPACHO.Vistos etc.Em consonância ao parecer ministerial 

de fl. 121, intime-se o denunciado Mario Pereira da Silva por edital, nos 

termos do art. 361 do CP.No mais, encaminhem-se os autos à DPE para 

que apresente resposta à acusação da acusada Cleuza da Silva Celestino 

de Souza.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, 07 de 

novembro de 2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de dezembro de 2017.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34414 Nr: 466-18.2014.811.0035

 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: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança, proposto pelo Município de Alto 

Garças/MT, em face de João Rosa Filho presidente da Câmara Municipal 

de Alto Garças/MT, requerendo o direito de realizar a contratação dos 

profissionais da educação (Técnico Administrativo Educacional com 

atribuição de Auxiliar no Desenvolvimento Infantil).

Adveio aos autos, manifestação do impetrante requerendo a extinção da 

ação por perda do objeto (fls. 1043), visto que fora criada a Lei Municipal 

nº 1004 de 23 de dezembro de 2014, em que atribui ao Cargo de Técnico 

Administrativo Educacional a função de Auxiliar no Desenvolvimento 

Infantil.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise dos autos restou caracterizada a perda do objeto, tendo em 

vista a petição de fls. 1043 e cópia da Lei Municipal nº 1004 de 23 de 

dezembro de 2014, concedendo ao cargo de Técnico Administrativo 

Educacional a função de Auxiliar no Desenvolvimento Infantil.

Diante do exposto em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários na forma da Lei.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C

Alto Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11663 Nr: 498-96.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracir Marolli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Vistos etc.

 Expeço alvará nesta data, após arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 2162-89.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEBALDO DO CARMO ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573

 Código nº: 36938

DESPACHO.

Vistos etc.

Abra-se vistas ao réu para apresentação de alegações finais, no prazo 

de 10(dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42874 Nr: 740-11.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Cristina Bicudo de Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes 

promovida por KELLY CRISTINA BICUDO DE SOUZA DA CUNHA em face 

de ELETROKASA EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, todos 

qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citado o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44113 Nr: 1163-68.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Aparecida Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 DESPACHO

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52213 Nr: 2908-49.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 DESPACHO/OFICIO Nº 3410/17.

 Vistos, etc.

 Ante a possibilidade de livramento condicional do reeducando, designo 

audiência de justificação para a data de 13/12/2017 às 11h:30min.

Intime-se o reeducando, MPE e defesa.

Serve a presente como oficio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 2614-94.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Vitor Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao defensor constituido, 

para apresentar resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48914 Nr: 1461-26.2017.811.0035

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Barros de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante a incompentencia absoluta do juizo de primeiro grau para apreciação 

da Ação Resisória declino da competência dos presentes para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso face sua competencia 

originária.

 Às providências. Expeça-se o necessário

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14863 Nr: 893-20.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Adelaide 

Aparecida Hermes Ribeiro, Fábio Adriano Agulhão, Benedita de Oliveira 

Gouveia, VERA LÚCIA BESSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759, Ronan de Oliveira Souza - OAB:OAB/MT 4099
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 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerido 

Cezalpino Mendes Teixeira Junior para intimá-lo do retorno da carta 

precatória de fls.899/900, intimação da testemunha Nely Silva, com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38920 Nr: 816-69.2015.811.0035

 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: Gilberto Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Considerando a necessidade de produção de prova oral no caso em 

apreço, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/02/2018, às 16h00min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada no reduzido número de servidores.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando 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 do CPC).

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. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

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.: 45360 Nr: 1750-90.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Considerando a necessidade de produção de prova oral no caso em 

apreço, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/02/2018, às 15h30min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada no reduzido número de servidores.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando 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 do CPC).

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. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-68.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Lener Leopoldo da Silva Coelho 

Dados do Processo: Processo: 1000015-68.2017.8.11.0035; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora/Requerente: FABIO DE 

SOUZA MORAES Parte Requerido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A . 

Pessoa(s) a ser(em) intimado(s) Nome: FABIO DE SOUZA MORAES 

Endereço: Av. Tangara da Serra, 20, Próximo Igreja São José, NOVO 

HORIZONTE, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 FINALIDADE(S): 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer(em) à audiência designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 20/02/2018, às 16:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. A 

ausência do reclamante ao ato, importará na extinção do processo nos 

termos do art. 51, inciso I da lei 9099/95. 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. 453 e §§ do CPC). 3. Este processo 

tramita através do sistema computacional E-CNJ (Projudi), cujo endereço 

na web é http://projudi.tjmt.jus.br/projudi/ . Para se cadastrar neste sistema 

compareça na sede deste juízo. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

(CD, DISQUETE etc.) em arquivos com no máximo 5242880MB cada. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alto Garças, 

18 de dezembro de 2017. 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 519 de 700



Processo Número: 1000005-24.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIRIA MARIA BERTOTTI PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Lener Leopoldo da Silva Coelho 

Dados do Processo: Processo: 1000005-24.2017.8.11.0035; Valor causa: 

R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: ELIRIA 

MARIA BERTOTTI PERES Parte Ré: REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ELIRIA MARIA BERTOTTI 

PERES Endereço: Avenida Coronel Cajango, s/nº, Centro, Alto Garças - MT 

- CEP: 78770-000 FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 20/02/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. A ausência do reclamante 

ao ato, importará na extinção do processo nos termos do art. 51, inciso I 

da lei 9099/95. 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. 453 e §§ do CPC). 3. Este processo tramita através do 

sistema computacional E-CNJ (Projudi), cujo endereço na web é 

http://projudi.tjmt.jus.br/projudi/ . Para se cadastrar neste sistema 

compareça na sede deste juízo. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

(CD, DISQUETE etc.) em arquivos com no máximo 5242880MB cada. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alto Garças, 

18 de dezembro de 2017. 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: 8010053-88.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-54.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONIS RESENDE MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Intime-se a parte executada, através de seu(s) Advogado(s) 

para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença no prazo de 

15 dias, sob pena de multa no percentual de 10% e honorários 

advocatícios de 10%, conforme o art. 523 do NCPC ou oferecer bens a 

penhora suficientes a garantia da dívida. Não havendo pagamento do 

débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais pedidos. Às 

providencias. Cumpra-se. ____________________________________ 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N° 47/2017-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em substituição da Comarca de Alto Taquari, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO o falecimento do oficial de justiça WELLITON REZENDE 

SANTOS, com 13 anos de serviços prestados ao Poder Judiciário nesta 

comarca;

CONSIDERANDO a comoção causada nos servidores, advogados e 

demais pessoas que com ela conviviam no dia-a-dia forense, a fim de que 

todos possam render a justa homenagem ao falecido;

 CONSIDERANDO, que o servidor por longa data conviveu com seus 

colegas, profissionais do direito e populares desta cidade,

 CONSIDERANDO, ainda, que o Poder Judiciário, em gesto de última 

homenagem, e em respeito aos nobres e relevantes serviços prestados 

pelo senhor WELLITON REZENDE SANTOS nesta comarca na condição de 

servidor;

 CONSIDERANDO, finalmente, o permissivo legal contido no item 1.10.16. 

XII, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça,

 R E S O L V E:

 Art. 1º. SUSPENDER o expediente forense no dia 18/12/2017.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais que se vencerem no referido 

dia, prorrogando-os para o próximo dia útil seguinte.

Art. 3º. DECRETAR luto oficial pelo período de 03 (três) dias nesta 

Comarca.

 Encaminhem-se cópia da presente portaria à Presidência e a 

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, notificando-se o douto representante do Ministério Público, o 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil de Alto Taquari, bem 

como, os Servidores da Justiça, devendo a presente portaria ser afixada 

em lugar de costume e de acesso ao público.

 Alto Taquari, 18 de dezembro de 2017.

 Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43921 Nr: 2234-94.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Borges dos Santos, Amarildo Borges 

do Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, consolidando nas 

mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida.10.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no 

art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.11.A parte 

requerente deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu 

crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 

10.931 de 02 de agosto de 2004.12. Levante-se eventual 

depósito/restrição judicial.13. OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando 

estar a parte requerente autorizada a proceder à transferência a terceiro 

que indicar.14.Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE.15. Publique-se. Intime-se.16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 14 de 
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dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 41239 Nr: 669-95.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 . DISPOSITIVO 7. Ante ao exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC, 

ACOLHO os Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro hipótese 

de contradição por não constar na sentença homologatória o valor correto 

dos serviços prestados pelo causídico nomeado. Sendo assim, em 

ratificação/integração da sentença prolatada (fl. 41), passe a 

constar:“Diante da nomeação dos defensores dativos os advogados 

Roadam Jhonei de Paula Leal e Gislaine Andreia Cerantes Anchieta , fixo o 

valor atualizado estabelecido na tabela da OAB/MT de 5 (cinco) URH, 

devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.”8. INTIMEM-SE acerca 

da presente.9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40799 Nr: 384-05.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO JOSE BROCANELLI DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 40799

Vistos.

1. RENOVE-SE a intimação da parte requerida no endereço declinado nos 

autos, vez que não demonstrado que a parte mudou de endereço.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

3. ATENTE-SE ao disposto no art. 1.206, §§ 2°, 3° e 4° da CNGC.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40908 Nr: 452-52.2017.811.0092

 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: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izauda Maria Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 40908

Sentença – Desistência

Vistos.

1. LAJARI ENERGÉTICA S.A promove Ação de Constituição de Servidão 

Administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse em 

desfavor de ESPÓLIO DE IZAUDA MARIA SANTOS MARTINS, todos 

qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. DEFIRO o pedido de levantamento dos valores depositados em fl. 54, em 

favor do requerente.

8. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

9. Publique-se. Intimem-se.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 41570 Nr: 852-66.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDMdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 CUMPRA-SE o disposto no art. 1.214 da CNGC:

"Art. 1.214. Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou 

qualquer outro expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, 

ou seja, sem a prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte 

interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias,

manifestar-se, independentemente de determinação judicial."

 Alto Taquari-MT, 14 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 44325 Nr: 2429-79.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.6. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário.7. Se 

não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015, salvo se previa e expressamente já lhes deferido as 

benesses da Lei 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 

7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de regência.8. Para 

efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o diligente 

gestor as comunicações e diligências para materialização das cláusulas e 

termos da autocomposição homologada.9. Diante da nomeação do 

defensor dativo o advogado Roadam Jhonei de Paula Leal, FIXO o valor 

atualizado estabelecido na tabela da OAB/MT de 5 (cinco) URH, devendo 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.10. Dispensada a intimação das 

partes e/ou patronos (art. 914 e 915 da CNGC).11. ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 
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necessário.Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 468-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, LUCAS PRADO DE MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Vistos.

1. Acerca da certidão de fl. 349, DIGAM as partes, no prazo 05 dias.

 2. Após, CONCLUSOS.

 3. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40094 Nr: 2319-17.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, consolidando nas 

mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida.10.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no 

art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.11.A parte 

requerente deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu 

crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 

10.931 de 02 de agosto de 2004.12. Levante-se eventual 

depósito/restrição judicial.13. OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando 

estar a parte requerente autorizada a proceder à transferência a terceiro 

que indicar.14.Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE.15. Publique-se. Intime-se.16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Taquari/MT, 14 de 

dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40192 Nr: 21-18.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MORAIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observo que as partes requereram às fls. 105/107, a suspensão da 

presente ação até o cumprimento do acordo realizado entre as partes. 

Desta forma, HOMOLOGO com fulcro no que dispõe o art. 487, III, alínea 

“b” do CPC/15, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 105/107, suspendendo o presente feito, 

nos termos do art. 313, inciso II, do CPC/15.

Deverá o requerente noticiar eventual descumprimento, requerendo o que 

entender de direito.

Determino que os autos sejam arquivados em cartório (provisoriamente), 

sem baixa na distribuição, apenas no relatório estatístico mensal.

 Anote-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40329 Nr: 120-85.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Agomar Worst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE o disposto no art. 1.282 da CNGC:

Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5

(cinco), dar andamento ao feito sob pena de extinção.

 Alto Taquari-MT, 14 de dezembro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40768 Nr: 367-66.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM DA CONCEICAO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido constante em petição de fl. 43, devendo ser expedido o 

mandado para o cumprimento do ato, no endereço ali informando.

CUMPRA-SE.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40904 Nr: 449-97.2017.811.0092

 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: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Arlindo Pinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.6. 

INTIME-SE a parte requerente para que deposite em juízo, o valor 

remanescente dos honorários periciais, 50% (cinquenta) por cento, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a conclusão da avaliação determinada. Com o 

depósito, PROCEDA-SE o levantamento da quantia, em favor da perita 

nomeada, mediante alvará.7. Após, recolhido o valor acima, DEFIRO o 

pedido de levantamento dos valores depositados em fl. 53, em favor do 

requerente.8. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 
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autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.9. Publique-se. 

Intimem-se.10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 44498 Nr: 2519-87.2017.811.0092

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Vistos.

DETERMINO a remessa dos autos ao conciliador (a) judicial, com o escopo 

de que proceda à designação da audiência de conciliação, devendo 

constar no mandado a data da solenidade processual.

INTIMEM-SE.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 45488 Nr: 3029-03.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO ZAPPAROLLI, ELISABETH 

SCHLATTER, Antonio Carlos Schlatter Zaparoli, DANIEL ZAPPAROLI DINIZ 

VIEIRA, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO CUSTODIO, MARIA 

ANGÉLICA STROHER ZAPPAROLI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 45488

Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do JUÍZO DA 11° VARA CIVEL DA 

COMARCA DE SÃO PAULO/SP, com a finalidade de proceder o arresto 

(com remoção), intimação, citação, penhora e avaliação, de algodão, nesta 

urbe.

2. Contudo, após diligência do Sr. Meirinho, verificou-se que a carga de 

algodão que seria arrestada foi remetido para a empresa Coopercotton na 

Comarca de Rondonópolis-MT .

3. Por conseguinte, ante da informação contida na certidão ora incluso, 

bem como pelo pedido de remessa dos autos aquela comarca, e face ao 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-SE a presente missiva para 

a comarca de Rondonópolis-MT.

4. DEFIRO o levantamento da diligência do oficial de justiça.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 39052 Nr: 1641-02.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINETE MARIA DA SILVA ME, Dinete Maria da 

Silva Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 854 e 835 ambos do 

CPC/15, DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente (fls. 32/33), para 

o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas 

contas ou aplicações financeiras da parte executada DINETE MARIA DA 

SILVA LUIZ, portadora do CPF: 995.403.201-00, até o valor indicado no 

demonstrativo de cálculo, o que deverá ser efetivado por meio da penhora 

on line, via BACEN-JUD. 6. Com a juntada aos autos do Recibo de 

Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias.7. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação da 

parte executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.8. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. 

Alto Taquari/MT, 11 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 

de Direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 52299 Nr: 849-38.2017.811.0084

 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: José Francisco Soranso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder á intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37007 Nr: 254-49.2011.811.0084

 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 Torres, Valmir Cardoso 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida Valmir 

Cardoso Torres, POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que faça 

vistas dos autos pelo prazo de 10 dias, conforme despacho de fls. 247.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29985 Nr: 1578-21.2004.811.0084

 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: Massa Falida de Wosgrau Participações Indústria e 

Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Ferreira dos Santos, Milton Lopes da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Quadros - 

OAB:OAB/PR 3953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES , POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que se manifestem em 

prazo lega e requeiram o que de direito.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15475 Nr: 1282-69.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Caetana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 2384-82.2013.811.0038

 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: GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto e bem examinado. Encerrada a instrução e não havendo mais 

provas a serem produzidas, DETERNINO vista dos autos para as partes 

apresentarem os memoriais por escrito e, por fim volte concluso para a 

sentença. Intimados os presentes. Cumpra. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25404 Nr: 1445-10.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlia Simão 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 de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71313 Nr: 2817-81.2016.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplangem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora, apesar de devidamente 

intimado via DJE n.º 10032, publicado em 05/06/2017, para manifestar nos 

autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, nada manifestou até a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73923 Nr: 906-97.2017.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

enderia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho de 

Carvalho - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação/pedidos formulada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 158, parágrafo único, do CPC/NCPC, art. 200, parágrafo 

único, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito/pedidos, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC/NCPC, 

art. 485, VIII e § 5º.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, 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 -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96571 Nr: 3881-92.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 19 de dezembro de 2017, às 10h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a).

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 1161-94.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:MT - 16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT - 5311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença e ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem 
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de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6330 Nr: 2403-11.2001.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plasmel Indústria e Comercio de Plasticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Campos Baleroni - 

OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25276 Nr: 1317-87.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença judicial e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26058 Nr: 2101-64.2010.811.0038

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonilte Pereira dos Santos, Luiz Carlos dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Joder Bessa e Silva - OAB:17779/O

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50447 Nr: 249-34.2012.811.0038

 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: Sebastião Américo Leonildes

 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 de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença e ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16 Nr: 28-76.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criativa Armarinhos ltda, Vanderlei Nogueira, 

David Nogueira, Valdir Getulio Nogueira, Julia Bagno Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057 ou 3027

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7061 Nr: 209-04.2002.811.0038

 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: Geraldo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 182-79.2006.811.0038

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

calculo judicial apresentado nos autos, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15012 Nr: 980-40.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Candida de Jesus

 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 das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50266 Nr: 36-28.2012.811.0038

 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: Marivaldo Soares Nunes da Silva, Izailta Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldina Silva Sardinha, Francisca Bueno da 

Silva Rocha, Nelson Bueno de Magalhães, Maria Bueno Magalhães, 

Guaraciaba Bueno de Lima, Emanoel André de Lima, Pedro Bueno 

Sardinha, Maria Bueno Sardinha, João Bueno de Sardinha, Maria 

Guaraciaba Sardinha, Geraldo Bueno da Silva, Joana Bueno da Silva, 

Felizarda Sardinha de Aquino, Cecílio Ferreira de Aquino, Sérgio Soares 

Sardinha, Vera Lucia Bueno Sardinha, Veronica Soares Sardinha

 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, efetuar o preparo 

(pagamento das Custas) concernentes a distribuição da missiva expedida 

no dia 22/8/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50604 Nr: 427-80.2012.811.0038

 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: Penha Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52211 Nr: 2126-09.2012.811.0038

 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: Edson Francisco Duarte, Aparecida Gilbertina Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldina Silva Sardinha, Francisca Bueno da 

Silva Rocha, Nelson Bueno de Magalhães, Maria Bueno Magalhães, 

Guaraciaba Bueno de Lima, Emanoel André de Lima, Pedro Bueno 

Sardinha, Maria Bueno Sardinha, João Bueno de Sardinha, Maria 

Guaraciaba Sardinha, Geraldo Bueno da Silva, Joana Bueno da Silva, 

Felizarda Sardinha de Aquino, Cecílio Ferreira de Aquino, Sérgio Soares 

Sardinha, Vera Lucia Bueno Sardinha, Veronica Soares Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65730 Nr: 2456-98.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlandir Augusto de Paiva, Miriam dos Reis Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057 ou 3027

 INTIMAÇÃO do embargado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

e no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os presentes embargos, a teor 

do que dispõe o artigo 740 do CPC/NCPC, art. 920, I;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18088 Nr: 1412-25.2007.811.0038

 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: Nely Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20352 Nr: 1359-10.2008.811.0038

 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: Agnaldo Vieira de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

calculo judicial apresentado nos autos, ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23824 Nr: 2592-08.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Libanio 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 de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença judicial e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24237 Nr: 274-18.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mafalda de Paula Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24282 Nr: 318-37.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Machado Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 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 de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença judicial e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25592 Nr: 1633-03.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Rocha Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25954 Nr: 1997-72.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista Puger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença judicial e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26150 Nr: 2193-42.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Ribeiro Ferreira

 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 de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

da r. sentença judicial e ainda para, querendo, requerem o que mais 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51280 Nr: 1140-55.2012.811.0038

 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: Arlete Pontes da Conceição

 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 de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65226 Nr: 2302-80.2015.811.0038

 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): Nilza Pimenta Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestar acerca do calculo 

judicial de ref. 19.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000317-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de 

VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

o fornecimento de ESCITALOPRAM 10 mg; QUITIAPINA 50 mg; 

CARBAMAZEPINA 200 mg; e ALPRAZOLAM 02 mg, dando à causa o valor 

de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente é portador de 

ESQUIZOFRENIA, EPILEPSIA e ENXAQUECA e necessita fazer uso dos 

medicamentos supracitados e por não ter condições financeiras para 

fazer a aquisição dos fármacos, solicitou junta ao serviço público, porém 

sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de 

notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único 

– e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 

1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 
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Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que é portador de ESQUIZOFRENIA, EPILEPSIA e 

ENXAQUECA, sendo necessário fazer uso diário de ESCITALOPRAM 10 

mg; QUITIAPINA 50 mg; CARBAMAZEPINA 200 mg; e ALPRAZOLAM 02 mg 

e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

cuja conclusão foi de que a patologia em questão requer prioridade e 

necessário o início imediato do tratamento, bem como informou que: 

QUETIAPINA é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu 

fornecimento feito pelo gestor estadual; CARBAMAZEPINA é 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu fornecimento feito 

pelo gestor estadual; ESCITALOPRAM não é fornecido pelo Sistema Único 

de Saúde; ALPRAZOLAN não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. 

Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi 

demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim como presente 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em morte 

do paciente, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante 

da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente ESCITALOPRAM, QUETIAPINA, 

CARBAMAZEPINA e ALPRAZOLAM ou similares, seja na rede pública ou, 

na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 
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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. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 18 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 55/2017

A Doutora Marina Carlos França, MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Arenápolis-MT em Substituição Legal, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei, Considerando as disposições do 

Provimento n.17/2017-CM, que estabelece Recesso Forense, Plantão 

Judiciário e Suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2017 

a 06/01/2018 e 07 a 20/01/2018, bem como a Portaria n.709/2017-PRES, 

que estabelece o horário de expediente no recesso forense. R E S O L V 

E: Art. 1º- Estabelecer horário de expediente no Fórum desta comarca, 

excepcionalmente no dia 19 de dezembro de 2017, que funcionará no 

horário de 08 às 15 horas (Portaria 709/2017-PRES - art. 2º). Art. 2º- Fixar 

a Escala de Plantão para o Recesso Forense na Comarca de Arenápolis, 

no período compreendido entre 20 de dezembro de2017 a 06 de janeiro de 

2018, no horário de 13 às 18 horas, onde os servidores trabalharão em 

sistema de plantão.

1. Secretaria da Vara Única – Gestor Plantonista

20 e 21/12/2017 Deusdete Fernandes da Silva

22 e 23 Dayanne Dantas Rodrigues

24 e 25 Emanuel Daniallen do Amaral Gomes

26 e 27 Marcello Andrade Santos

28 e 29 Juliana Merejoli E. Pinatti

30 e 31 Estevaldo Henrique P. Bandeira

1º e 02/01/2018 Ricardo Moura Ricas

03 a 05 Emanuel Daniallen do Amaral Gomes

06 e 07 Zaida de Lourdes M. Oliveira

2. Oficiais de Justiça

20 a 24/12/2017 Amauri C. Dorileo Filho

25 a 31 Samuel P. da Silva

1º a 10/01/2018 Valdeci L. Fonseca

3. Gabinete

20 a 29/12/2017 Polyana Gonçalves Machado (Assessora)

4. Diretoria

20, 21, 22 e 26/12/2017 Domingas Maria da S. Lima

27 a 29 Valdete Luiza A. Salvalaggio

02 a 05/01/2018 Glória de Jesus P. Santana

Cumpra-se. Remetendo-se cópia a Presidência, CGJ, Ministério Público e 

Defensoria Pública. Arenápolis-MT, 12 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França - Juiz de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 3852-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ação de Liquidação de Sentença, proposta por JOÃO BATISTA DA 

COSTA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, objetivando, em 

sede de tutela de urgência antecipada, “as informações do sistema back 

Office, contendo os dados de vinculação entre o Requerente e a 

Requerida”.

2. Analisando a petição inicial e os documentos a ela acostados, 

constata-se que os boletos de pagamento de págs. 17/28, revelam como 

sacado/pagador terceiro.

Ainda que o autor declare que “possuía algumas contas em conjunto com 

alguns familiares em relação a requerida, sendo 1 conta Team Builder e 1 

conta family, tanto é que os boletos eram gerados em nome do titular da 

conta family que é o seu filho Sr. Luiz da Silva Costa, porém os valores 

que chegou a receber caíram na conta do autor, consoante demonstra os 

documentos em anexo.”, isso, por si só, não afasta a necessidade da 

comprovar a solidariedade e ou a cessão dos créditos, objeto da ação.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a retificação do polo ativo da lide 

ou apresentar documentação de ateste a solidariedade e ou cessão dos 

créditos objeto desta ação, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(CPC, art. 321).

b) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e tornem-me os autos 

conclusos.

Arenápolis/MT, 13 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2521 Nr: 412-41.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Tendo em vista o protocolo da Exceção de pré-executividade, intimo a 

exequente por meio dos seus procuradores constituídos para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40208 Nr: 1438-20.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. A Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução 

fiscal em face de José Ribeiro da Silva, todos já qualificados, pretendendo 

a realização do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa.

Contudo, aportou nos autos notícia de pagamento da dívida, postulando o 

exequente a extinção da execução – fl. 33.

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42239 Nr: 191-33.2013.811.0026

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Marilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:3.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 VISTOS.

RELATÓRIO. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária de 

NOTIFICAÇÃO ajuizado por FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP/MT em face do 

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA/MT, no qual requereu a notificação com 

a finalidade de que fosse feito o desconto da contribuição sindical nos 

termos da legislação vigente.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/37.

Foi determinada a notificação e entrega dos autos ao requerente após 48h 

- fl. 38.

A notificação se concretizou em 25 de março de 2013 - fl. 40-v.

O patrono do autor foi intimado para retirar o autos do cartório, contudo 

permaneceu inerte (fl. 50).

 FUNDAMENTAÇÃO. De plano imprimo ao feito a novel legislação 

processual civil nos termos do artigo 14 do CPC/2015.

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 

aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O procedimento da notificação é previsto nos artigos 726 a 729 do 

CPC/2015, tendo natureza jurídica de procedimento de jurisdição 

voluntária. O artigo 726 delimita o objetivo da notificação nos seguintes 

termos:

 Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito.

O artigo 727 do CPC/2015, prevê ainda a possibilidade de interpelação 

para que o requerido “faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda 

ser de seu direito”.

 Notificado o requerido, os autos serão entregues ao requerente, nos 

termos do artigo 729.

 Conforme relatado o requerido foi devidamente notificado através de 

mandado judicial em 25 de março de 2013.

O feito não comporta qualquer outra providência judicial, conforme prevê a 

legislação, devendo ser entregue ao requerente. Não há possibilidade de 

realização de audiência de conciliação.

DISPOSITIVO. Posto isto, julgo procedente a notificação, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, incido I do CPC.

 INTIME-SE o requerente, através de seu procurador, para que retire os 

autos em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem a retirada dos autos ARQUIVE-SE, sem prejuízo 

de futuro pedido de desarquivamento e retirada.

 Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 62753 Nr: 3982-68.2017.811.0026

 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 - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva, Diego Piovezan da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o postulado às fls. 117/129 e DETERMINO a busca de bens 

e ativos financeiros depositados em instituição financeira.PROCEDA-SE a 

busca de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD, objetivando a 

localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e aplicações 

financeiras em nome da parte executada, porque até o momento não 

houve a satisfação da obrigação [Certidão –fl. 116].Com a entrada em 

vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, 

houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de 

modo que a apreensão judicial de dinheiro, bens móveis e imóveis 

mediante os sistemas eletrônicos, passou a ser medida primordial, 

independentemente da demonstração de necessidade de esgotamento de 

diligências relativa à inexistência de outros bens em nome do executado. 

Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente 

fixado pela Corte Especial do STJ(...)Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, deverá a parte exequente ser intimada para 

manifestação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 4819-26.2017.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVRB, ECDSN, CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para a Comarca de Nova Mutum/MT, devendo os autos 

serem para lá remetidos, com as cautelas e baixas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE.Às providências.Arenápolis/MT, 12 de 

dezembro de 2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2520 Nr: 411-56.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha, 

Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Tendo em vista o protocolo da Exceção de pré-executividade, intimo a 

exequente por meio dos seus procuradores constituídos para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2522 Nr: 413-26.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha, 

Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13.640-A, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 Tendo em vista o protocolo da Exceção de pré-executividade, intimo a 

exequente por meio dos seus procuradores constituídos para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2649 Nr: 109-90.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, Ednalva Aparecida 

Beato Galvão, João Galvão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Tendo em vista o protocolo da Exceção de pré-executividade, intimo a 

exequente por meio dos seus procuradores constituídos para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3757 Nr: 438-68.2000.811.0026

 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: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Baia Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

RELATÓRIO: Cuida-se de ação de busca, apreensão e depósito com 

pedido de tutela antecipada ajuizada por MOTOS MATO GROSSO LTDA 

em face de GILSON BAIA BATISTA, todos já qualificados.

Entrementes, foi determinado à intimação da parte autora, via AR, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito – fl. 58.

Devidamente intimada – fl. 60-v -, o requerente deixou transcorrer o prazo 

in albis – fl. 61.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 

horas, quedou-se inerte.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

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.

Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44146 Nr: 155-54.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Andrade Abrantes de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

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.Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 

2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44258 Nr: 259-46.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzinete de Oliveira Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

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.Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 

2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45568 Nr: 1319-54.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinei Cavalcante Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

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.Arenápolis/MT, 12 de dezembro de 

2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63851 Nr: 4514-42.2017.811.0026

 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: Elita Vaz dos Santos

 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:

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando 

que é de conhecimento público que os Procuradores do INSS jamais 

comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de Procuradores 

Federais capazes de atender ao volume de audiências iniciais de 

conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem como em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 
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no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, 

ÀS 14H30MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos 

do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de Diamantino-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, 

expedindo o necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 27 de novembro 

de 2017.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2524 Nr: 415-93.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Galvão Rocha, Elita Teixeira Galvão, 

Juscelino Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Tendo em vista o protocolo da Exceção de pré-executividade, intimo a 

exequente por meio dos seus procuradores constituídos para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49061 Nr: 1334-86.2015.811.0026

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deosdete Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, José Carlos de Almeida Benevides - 

OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da silva - OAB:851, Nilton Gomes da 

Silva - OAB:851/MT

 Vistos.

I - DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público [proposta de 

suspensão condicional do processo], porque a reprimenda penal permite, 

em tese, o benefício da suspensão condicional do processo, a teor do 

artigo 89, da Lei nº 9.099/1995, já que a pena mínima cominada é 

igual/inferior a 1 (um) ano e os criminais não apontam para a existência de 

processo penal em andamento.

II - CANCELO a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

designada e DESIGNO a data de 30 (TRINTA) DE JANEIRO DE 2018, ÀS 

13H30MIN, para realização da audiência de suspensão condicional do 

processo.

III – INTIME(M)-SE o(a/s) réu(s) para que compareça(m) na audiência.

IV – intime(m)-se, via DJE, o(s) patrono(s) do(s) réu(s).

IV - CIÊNCIA ao Ministério Público.

Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 898-93.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philipi Barroso Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Recuperando, através 

de seus advogados constituídos, via Dje, dando-lhes ciência da decisão 

de 189/190.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58007 Nr: 1088-22.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

I - DEFIRO o pedido formulado pelo réu às fls. 267/268, consistente em 

autorização para se ausentar desta comarca pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, porque transcorrido prazo superior a 60 (sessenta) dias entre a data 

do pedido (21/09/2017) até a presente data.

ADVIRTA-SE que deverá comparecer na Secretaria Judicial desta 

Comarca informando o seu retorno.

II - DEIXO de determinar a expedição de ofício nos termos requeridos pelo 

Ministério Público em razão do adiantado do dia.

III – PROCEDA-SE com o cumprimento integral da sentença proferida às fls. 

247/252.

Intime-se e se cumpra.

Arenápolis/MT, 12 de dezembro 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60787 Nr: 2781-41.2017.811.0026

 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: Lindalva de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidora de Souza Alves, Jose Flauzino Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pela 

herdeira/requerente, notadamente, ante o fato de ser assistida pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para que no 

prazo de 30 (trinta) dias, proceda o registro e averbação do termo de 

doação de págs. 15/17, junto ao cartório de registro de imóveis 

competente, conforme determina o art. 172 da Lei de Registros Público, 

sob pena de indeferimento do pleito de adjudicação.

b) DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

Arenápolis/MT, 13 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41217 Nr: 1349-60.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Requerente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, a fim de dar regular andamento ao 

processo, requerendo o que entender de direito, no prazo residual legal, 

considerando que, em consulta ao sítio eletrônico do TRF - 1º Região, não 

foi possível localizar o Agravo de Instrumento interposto.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59318 Nr: 1971-66.2017.811.0026

 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: ZELITA BENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pela Autarquia demandada, 

ora Recorrente, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos com o fito de INTIMAR a 

demandante/Recorrida, na pessoa de seu causídico, devidamente 

constituído, para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar o apelo aviado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 1328-84.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Nogueira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Requerente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, a fim de dar regular andamento ao 

processo, requerendo o que entender de direito, no prazo residual legal, 

considerando que, em consulta ao sítio eletrônico do TRF - 1º Região, não 

foi possível localizar o Agravo de Instrumento interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45048 Nr: 943-68.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Geraldo de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Requerente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para dar regular andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo residual legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 2390-86.2017.811.0026

 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: Azita de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAYDE RODRIGUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-47.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000154-47.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLAYNE PORTO SEVERINO (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010060-39.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça novo endereço do 

requerido, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-09.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO FLORENTIM (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010062-09.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos seu 

patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça novo endereço do 

requerido, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010122-79.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação a contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-56.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010087-56.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da decisão proferida na ID 11034988. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-09.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000066-09.2017.8.11.0026 Intimo o reuqerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11007951) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-09.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000066-09.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11007951) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-55.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CRISTINA VENANCIO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000050-55.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-55.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CRISTINA VENANCIO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000050-55.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-63.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON BENEDITO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000043-63.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-63.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON BENEDITO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000043-63.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000182-15.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10853951) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000182-15.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 10853951) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000221-12.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11010760) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000221-12.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11010760) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DEMARCHI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010084-67.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11034782) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DEMARCHI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010084-67.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11034782) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010105-43.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11035233) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010105-43.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11035233) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NADJA MATIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010128-86.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NADJA MATIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010128-86.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000004-66.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência r. sentença (ID 11038674) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000004-66.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência r. sentença (ID 11038674) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000009-88.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11039493) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000009-88.2017.8.11.0026 Intimo o requerido(a), na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11039493) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000132-86.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11039680) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000132-86.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11039680) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000085-15.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11039837) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000085-15.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11039837) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-60.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010078-60.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11040745) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-60.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010078-60.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11040745) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000217-72.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11040942) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000217-72.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11040942) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-73.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010211-73.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-73.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010211-73.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010185-75.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11064654) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010185-75.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11064654) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 
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Processo:8010110-65.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11064836) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010110-65.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11064836) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000035-86.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11065523) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-86.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000035-86.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11065523) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000033-19.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11065687) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINADABE BATISTA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000033-19.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11065687) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-93.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON JOSE DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000041-93.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-93.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON JOSE DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000041-93.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-85.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000145-85.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10853825) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-85.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000145-85.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10853825) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010289-33.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LUCAS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010289-33.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: SEVERINO LUCAS DE LIMA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

certidão juntada nos autos sob id nº 8095944, oportunidade na qual 

deverá indicar bens a penhora ou requerer o que entender de direito. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000227-19.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MENDES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. A. M. D. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000046-18.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELIZANGELA MENDES 

DAMASCENO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Analisando detidamente os 

autos verifico que a parte autora cumpriu parcialmente a ordem judicial 

emanada no id nº 8244924, vez que aportou aos autos apenas a decisão 

administrativa do município, permanecendo silente quanto ao requerimento 

administrativo em face do Estado de Mato Grosso. Desta forma, determino 

a intimação da parte autora para que apresente/comprove o requerimento 

administrativo junto a farmácia do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízo, ante o teor do Núcleo de Apoio Técnico, 

informando que a Assistência Farmacêutica do SUS não disponibiliza o 

medicamento Aristab (aripiprazol), todavia disponibiliza outros para o 

tratamento da mesma doença, intime-se a parte autora para dizer, no 

prazo acima assinalado, quanto a possibilidade de substituição do 

medicamento Aristab (aripiprazol) por outro de mesmo princípio ativo 

indicado no parecer do NAT. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 18 

de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-10.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTA BERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRW AUTOMOTIVE LTDA (REQUERIDO)

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010049-10.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELAINE MARTA BERGO 

REQUERIDO: EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP, TRW 

AUTOMOTIVE LTDA Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que a demanda não carece de dilação probatória, vez que se trata de 

matéria unicamente de direito, sendo as provas acostadas nos autos 

suficientes para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem 

para anular a audiência de instrução designada nestes autos, nos termos 

do art. 355, I, do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-86.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES PICALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010236-86.2015.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

FERNANDES PICALHO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que a demanda não carece 

de dilação probatória, vez que se trata de matéria unicamente de direito, 

sendo as provas acostadas nos autos suficientes para o julgamento do 

feito. Desta forma, chamo o feito a ordem para anular a audiência de 

instrução designada nestes autos, nos termos do art. 355, I, do NCPC. 

Tornem os autos conclusos para sentença. Às providências. 

Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-20.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 539 de 700



MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000117-20.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que a demanda não carece de dilação probatória, vez que se trata 

de matéria unicamente de direito, sendo as provas acostadas nos autos 

suficientes para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem 

para anular a audiência de instrução designada nestes autos, nos termos 

do art. 355, I, do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-04.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CARLOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000034-04.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARCIO CARLOS GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que a demanda não carece de dilação probatória, vez que 

se trata de matéria unicamente de direito, sendo as provas acostadas nos 

autos suficientes para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a 

ordem para anular a audiência de instrução designada nestes autos, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. 

Às providências. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-54.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVANIA DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA - 

SEPN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000063-54.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROZIVANIA DIAS DA ROCHA 

REQUERIDO: ATIVOS S.A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE 

COBRANÇA - SEPN Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que a demanda não carece de dilação probatória, vez que se trata de 

matéria unicamente de direito, sendo as provas acostadas nos autos 

suficientes para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem 

para anular a audiência de instrução designada nestes autos, nos termos 

do art. 355, I, do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010025-16.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CLEIDE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Compulsando detidamente 

os autos, verifico que a demanda não carece de dilação probatória, vez 

que se trata de matéria unicamente de direito, sendo as provas acostadas 

nos autos suficientes para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o 

feito a ordem para anular a audiência de instrução designada nestes 

autos, nos termos do art. 355, I, do NCPC. Tornem os autos conclusos 

para sentença. Às providências. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000181-30.2017.8.11.0026 REQUERENTE: LETICIA PIOVESAN TOFFOLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico que a demanda não 

carece de dilação probatória, vez que se trata de matéria unicamente de 

direito, sendo as provas acostadas nos autos suficientes para o 

julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem para anular a 

audiência de instrução designada nestes autos, nos termos do art. 355, I, 

do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às providências. 

Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010160-28.2016.8.11.0026 REQUERENTE: HOZANI OKADA DE MOURA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico que a 

demanda não carece de dilação probatória, vez que se trata de matéria 
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unicamente de direito, sendo as provas acostadas nos autos suficientes 

para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem para anular 

a audiência de instrução designada nestes autos, nos termos do art. 355, 

I, do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às providências. 

Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010284-45.2015.8.11.0026 REQUERENTE: PAULA HELENA ESPELETA 

NICOLETTI REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que a demanda não carece de dilação probatória, vez que se trata de 

matéria unicamente de direito, sendo as provas acostadas nos autos 

suficientes para o julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem 

para anular a audiência de instrução designada nestes autos, nos termos 

do art. 355, I, do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-78.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000236-78.2017.8.11.0026 REQUERENTE: HUR CARLOS SANTOS 

FRANCA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. intime-se a parte 

autora que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 18 de dezembro de 2017 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-26.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000233-26.2017.8.11.0026 REQUERENTE: AGNALDO SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Tendo em vista que a audiência de conciliação restou inexitosa e 

que o requerido já apresentou contestação, intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação a contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 18 de dezembro de 2017. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-11.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE PAULA SORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000234-11.2017.8.11.0026 REQUERENTE: GRACIELE DE PAULA SORTE 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. Tendo 

em vista que a audiência de conciliação restou inexitosa e que o requerido 

já apresentou contestação, intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nortelândia-MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-46.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRIA CORREA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010066-46.2017.8.11.0026 Por determinação do MM. Juiz de 

Direito, intimo o exequente, na pessoa do seu patrono, para se manifestar 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção processual. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010289-33.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LUCAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010289-33.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

certidão juntada nos autos sob id nº 8095944, oportunidade na qual 

deverá indicar bens a penhora ou requerer o que entender de direito. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORISMAR DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000052-25.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para que digam, em 10 (dez) dias, se pretende produzir 

novas provas, momento em que deverá especificá-las e justifica-las. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORISMAR DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000052-25.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que digam, em 10 (dez) dias, se pretende produzir novas 

provas, momento em que deverá especificá-las e justifica-las. Arenápolis, 

18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE PASCOA VERISSIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010152-51.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 10795233) proferida nos 

autos. Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE PASCOA VERISSIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010152-51.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 10795233) proferida nos autos. 

Arenápolis, 18/12/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORISMAR DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000052-25.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MANOEL LINO DE SOUZA 

REQUERIDO: ORISMAR DOS SANTOS ANDRADE Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por Manoel Lino de Souza em desfavor de 

Orismar dos Santos Andrade, sendo que a em sua contestação (id nº 

9160208) requereu a denunciação à lide da HDI Seguros S.A., eis que com 

ela tem contratada apólice de seguro do veículo envolvido nos fatos 

narrados nos autos. Pois bem. Em que pese seja pertinente o direito de 

regresso do requerido em face da seguradora, o sistema processual dos 

Juizados Especiais não permite a intervenção de terceiros, inclusive a 

denunciação a lide, como pode se observar o disposto no art. 10 da Lei nº 

9.099/95: Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

Nesse sentido é a jurisprudência mato-grossense: (...) Insta observar que 

em sede de Juizados especiais é vedada a denunciação à lide, e caso a 

concessionária entenda que a falha é do arrecadador deve obter 

reparação do dano pelas vias adequadas, ou seja, ação de regresso. (...) 

(Execução de Título Judicial 107997020158110010/2016, Turma Recursal 

Única, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 05/04/2016) (...) De igual 

modo, com relação ao pedido da parte reclamada em relação à 

denunciação a lide da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

indefiro, pois a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por 

força do disposto no artigo 10 da Lei nº 9.099/95. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 390771120158110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) Ante o exposto, 

indefiro o pedido de denunciação à lide. Intimem-se as partes para que 

digam, em 10 (dez) dias, se pretende produzir novas provas, momento em 

que deverá especificá-las e justifica-las. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE PASCOA VERISSIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010152-51.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CLEITON DE PASCOA 

VERISSIMO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende evento n. 9175947 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima 

juíza de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do 

art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos em correição. 
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Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da lei 

9.099/95. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59564 Nr: 343-84.2016.811.0088

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ, CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 Vistos.

Considerando que está-se na iminência de recesso judiciário, onde são 

analisadas, somente, as matérias urgentes, fixo a data de 18/12/2017, às 

18h, para que o advogado peticionante diligencie no sentido de realizar 

eventuais pagamentos.

Tendo em vista a peculiaridade do caso, intime-se o advogado peticionante 

por telefone, certificando no processo.

Diligências necessárias.

Após, conclusos com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54847 Nr: 1409-70.2014.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA EGER IECHENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLINO EGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Impulsiono os autos para que o advogado das partes se manifeste em 

relação ao despacho de fl. 69.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-77.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010112-77.2016.8.11.0088 REQUERENTE: FABIO FERNANDES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos etc. 

Considerando que a parte autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, DESIGNO o dia 20 de março de 2018, às 13 horas e 30 

minutos. Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências 

legais. Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de dezembro de 2017. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-95.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010126-95.2015.8.11.0088 REQUERENTE: AGOSTINHO CONSTANTINO 

GASPERIN REQUERIDO: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP Vistos etc. Considerando 

que as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, DESIGNO o 

dia 20 de março de 2018, às 14 horas. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Atentem-se os advogados que 

as testemunhas deverão comparecer independente de intimação do Juízo. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de dezembro de 2017. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-09.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE LIMA SOARES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FELIPE DA COSTA TEIXEIRA SANTOS OAB - SP0328795A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010123-09.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: MADEGOL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP EXECUTADO: SILVIA DE LIMA 

SOARES DOS SANTOS - ME Vistos etc. Certifique a Secretaria quanto à 

tempestividade da impugnação retro (ev nº 8881009 e 8881033), em 

conformidade com o artigo 854, do Código de Processo Civil. Sendo 

tempestivo, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

cinco dias. Cumpra-se com URGÊNCIA. Após, venham conclusos com a 

marcação URGENTE. Diligências necessárias. Aripuanã, 18 de dezembro 

de 2017. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-98.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOMBRA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

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)
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Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010130-98.2016.8.11.0088 REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

SOMBRA FEITOZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando que a parte 

autora pugnou pela produção de prova testemunhal, DESIGNO o dia 20 de 

março de 2018, às 14 horas e 30 minutos. Intimem-se as partes, por seus 

advogados, com as advertências legais. Deverão as testemunhas 

comparecer independente de intimação. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 18 de dezembro de 2017. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-79.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Numero do Processo: 

8010054-79.2013.8.11.0088 REQUERENTE: MAURICIO PEREIRA DA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se 

a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias 

corridos (Enunciado 165, FONAJE), sob pena de multa de 10% sobre o 

valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando a resolução da fase 

de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu silêncio importará em 

anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo 

anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o 

prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a 

juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente 

para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha 

discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, 

ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não 

ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, 

de bens indicados pelo exequente. Em caso de penhora por meio 

eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º do CPC. 

Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 18 de dezembro de 2017. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67014 Nr: 2381-96.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Pública->Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida na pessoa de seu procurador, para que 

apresente embargos à execução no prazo legal.

No caso de oposição dos embargos, o autor será intimado para 

impugnação no prazo legal.

Defiro o pedido de custas ao final do processo (ref.08)

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68139 Nr: 3110-25.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida na pessoa de seu procurador, para que 

apresente embargos à execução no prazo legal.

No caso de oposição dos embargos, o autor será intimado para 

impugnação no prazo legal.

Defiro o pedido de custas ao final do processo (ref.08)

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 2379-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida na pessoa de seu procurador, para que 

apresente embargos à execução no prazo legal.

No caso de oposição dos embargos, o autor será intimado para 

impugnação no prazo legal.

Defiro o pedido de custas ao final do processo (ref.08)

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67013 Nr: 2380-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida na pessoa de seu procurador, para que 

apresente embargos à execução no prazo legal.

No caso de oposição dos embargos, o autor será intimado para 
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impugnação no prazo legal.

Defiro o pedido de custas ao final do processo (ref.08)

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59394 Nr: 340-93.2016.811.0100

 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: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUA DA PRATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante as informações contidas no mandado juntado a ref. 17 

e visando o devido impulsionamento dos autos, intimo a parte autora a se 

manifestar no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56629 Nr: 529-08.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABMOV-MÓVEIS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO MARQUES 

DE SALES - OAB:17167, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante o retorno negativo da corespondencia encaminhada, e 

visando o devido impulsionamento dos autos, intimo a parte autora a 

manifestar-se no prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE MORAIS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000107-45.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

14.055,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JESSICA DAIANE MORAIS PAULINO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JESSICA 

DAIANE MORAIS PAULINO Endereço: RUA COLOMBIA, 180, QD 19, LOTE 

D, LAGO DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

16/02/2018 às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-68.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SYLLAS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010106-68.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: SYLLAS DE 

LIMA EXECUTADO: PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 

dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 8983833.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-07.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010123-07.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP EXECUTADO: JUCIMAR ROSA DE 

OLIVEIRA Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 

8984083.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-08.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

NILZA TEREZINHA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE Numero do 

Processo: 0010110-31.2015.811.0073 Polo Ativo: ELIZANDRO LUIZ 

FERRARI,NILZA TEREZINHA FERRARI Polo Passivo: GRUPO 

NAJU,SSANGYONG MOTOR DO BRASIL,BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Recebo os Embargos de 

Declaração (evento 43.1) para analisar os pontos considerados omissos, 

contraditórios e/ou obscuros pela parte Embargante. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração 

merecem ser acolhidos. Diante do exposto, ACOLHO os Embargos 

Declaratórios do evento 43.1 e passo a analisar as alegações de omissão. 

Da análise dos autos verifico que a alegação do Embargante merece 

procedência, visto que quando da prolação da sentença homologatória do 

acordo não houve delimitação quanto as partes celebrantes, sendo certo 

que somente alcançou uma das Requeridas, Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, conforme termo de acordo evento 24.1. Diante 

disso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos (evento 43.1) e 

JULGO PROCEDENTESa fim de sanar a omissão e consignar que o feito foi 

extinto com resolução do mérito tão somente em relação a Requerida 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, devendo prosseguir em 

relação aos demais Requeridos. INTIMEM-SE. P.R.I. CUMPRA-SE, servindo 

esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. 

Brasnorte/MT, 08 de novembro de 2016. CONRADO MACHADO SIMÃO 

JUIZ SUBSTITUTO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010140-43.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010140-43.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP EXECUTADO: ODAIR JOSE DE 

OLIVEIRA DA SILVA Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, 

para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de 

justiça ID 8984362.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010149-05.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON VIEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010149-05.2015.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP EXECUTADO: NELSON VIEIRA GOMES 

Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no 

prazo de 5 dias a cerca da certidão do oficial de justiça ID 8984510.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40159 Nr: 1592-67.2017.811.0110

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIVINA ETERNA COSTA SOARES, OSAIDES ANTONIO 

DA COSTA, ODAIR ANTONIO DA COSTA, DIVANIA PEREIRA COSTA, 

ELIANES PEREIRA COSTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para suprir o 

assentamento do óbito, nos termos requeridos (fl.03/06), resolvendo o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registros Civis, 

para que proceda com a lavratura do registro de óbito tardio gratuito de 

OSVALDO ANTÔNIO DA COSTA, qualificação nos autos, nos termos do 

art. 80, da Lei n. 6.015/73.Sem custas ou honorários 

advocatícios.Intime-se.Cumpridas as diligências, certifique-se nos autos, e 

após, ARQUIVEM-SE os presentes com as baixas e anotações de estilo.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 1851-62.2017.811.0110

 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: CLEUZA MARQUES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 gratuidade da 

justiça -O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.A 

declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta alegações de 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais (fls. 18) , 

dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). 

Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º, do art. 98 do CPC. - 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.: 27230 Nr: 954-44.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR SILVÉRIO DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Encaminhem-se os autos à contadoria judicial para efetivação dos 

cálculos, tendo por base o acórdão transitado em julgado; ante a 

divergência entre os valores apresentados pela embargante e embargado.

Nestes casos, a jurisprudência tem se firmado no sentido de remeter os 

autos à contadoria judicial para apurar o verdadeiro montante a ser 

adimplido pelo devedor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. CONTADORIA 

JUDICIAL. REMESSA. NECESSIDADE. Havendo expressiva diferença entre 

os cálculos apresentados pelas partes, é prudente enviar os autos para o 

contador do juízo, a fim de que seja apurado o quantum realmente devido. 

V.V. (TJ-MG 107020202711780041 MG 1.0702.02.027117-8/004(1), 

Relator: OTÁVIO PORTES, Data de Julgamento: 02/12/2009, Data de 

Publicação: 26/02/2010)

Em seguida, com a juntada dos cálculos aos autos, sem nova conclusão, 

intimem-se as partes para que manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpridas as determinações acima, com ou sem as manifestações, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 1787-52.2017.811.0110

 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: VALDESON DE MELO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando o pedido de justiça gratuita, 

bem como pelos documentos acarreados aos autos e elementos descritos 

na inicial, denota-se que a parte autora não possui capacidade financeira 

para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio 

sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no 
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artigo 98, do Código Processo Civil.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Considerando 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 07 de fevereiro de 2.018, às 16h30min, 

ocasião em que oportunamente se tentará a conciliação.CITAÇÃO DO 

REQUERIDO O requerido deverá ser citado acerca do teor da inicial, 

advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC), 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, dê-se 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).Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40839 Nr: 1850-77.2017.811.0110

 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: MARIA DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 gratuidade da 

justiça -O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.A 

declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta alegações de 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais (fls. 18) , 

dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). 

Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º, do art. 98 do CPC. - 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.: 33290 Nr: 863-46.2014.811.0110

 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: MARIA NUNES NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39803 Nr: 1472-24.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CECILIA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, incabível a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral.DISPOSITIVOPosto isso, rejeito liminarmente os 

embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do Código do Processo Civil.Condeno a embargante 

ao pagamento das custas processuais.Transitada em julgado, extraia-se 

cópia desta decisão e junte-se aos autos de execução (Código 25149); 

após, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40722 Nr: 1817-87.2017.811.0110

 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: ADELINA MARIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACHADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso e Partilha de Bens, formulada por 

Adelina Maria Machado em face de Valdeci Machado de Jesus.

Narra a inicial que a requerente casou com o requerido em 28/09/1971. Da 

relação advieram 04 filhos, sendo que todos são maiores e capazes. 

Esclarece que durante a relação adquiram bens móveis e imóveis.

Todavia, os litigantes se encontram separados de fato, não havendo 

possibilidade de reatarem o relacionamento.

É o breve relato.

 Fundamento e Decido.

DA EMENDA A INICIAL

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1.1. Atribuir o valor correto à causa, conforme previsto nos artigos 291 

e 292, VI do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25533 Nr: 556-34.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AUGUSTO FRIZON, EVANDRO 
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BASSO DALTROZO, SILVIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA FRIZON - 

OAB:13175, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de VANDERLEI AUGUSTO FRIZON, 

EVANDRO BASSO DALTROZO e SILVIO GOMES.

Instado a manifestar, o Presentante do Ministério Público pugnou pela 

decretação de revelia dos réus, ante a ausência de informações de seus 

novos endereços aos autos; desistiu de uma testemunha; manifestando, 

ainda, pela abertura de prazo para apresentação das alegações finais.

 E os autos me vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

DA REVELIA DOS RÉUS

Observa-se que os implicados VANDERLEI AUGUSTO FRIZON; EVANDRO 

BASSO DALTROSO e SILVIO GOMES não informaram aos autos seus 

novos endereços, tendo em vista que não foram encontrados para 

intimação da realização de audiência, conforme a certidão de fls. 416.

Dessa forma, vejamos o que prevê o art. 367, do CPP:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao juízo.

 Em casos como o presente, o fato de os acusados terem prévio 

conhecimento acerca do processo, mas deixado de comunicar seus 

endereços aos autos, a revelia é medida que se impõe.

Dessa forma, a lei processual, então, permite o regular processamento do 

feito sem a participação dos acusados.

 Assim, DECRETO a revelia dos acusados VANDERLEI AUGUSTO FRIZON, 

EVANDRO BASSO DALTROZO e SILVIO GOMES, uma vez que se 

mudaram de residência sem qualquer comunicação ao juízo, devendo os 

autos tramitarem sem a presença deles, como prevê o artigo 

supramencionado.

DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

HOMOLOGO a desistência da testemunha de acusação Sr. FRANCISCO 

RUBERLANDE, bem como DECLARO ENCERRADA a instrução processual 

e abro prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para oferecimento das 

alegações finais, a iniciar pelo Ministério Público, após, às defesas.

Vistas o Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 250-07.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR LOURENCETTE, JOSE OLIVIO 

LOURENCETTE, NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁGUEDA DOROTÉIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o requerimento de fls. 176/177.

Expeça-se carta precatória para avaliação do imóvel penhorado em fls. 

35.

Com a avaliação do bem, intimem-se as partes quanto o valor da nova 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, não havendo impugnação, promova-se leilão do bem 

penhorado.

Cumpra-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32156 Nr: 1897-90.2013.811.0110

 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: JOÃO ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 1419-43.2017.811.0110

 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: SANTOS TELES MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo 

Civil.Sem honorários advocatícios, visto que não houve citação. Determino 

o cancelamento na distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil .Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 1764-09.2017.811.0110

 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: KVNT, ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, em razão da prova da filiação carreada aos 

autos , DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no 

patamar de 30% (trinta por cento) sob o salário mínimo vigente, que, 

atualmente, corresponde ao valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um 

reais e dez centavos), para a mantença da menor Kawany Vitória Novais 

Teixeira, devendo ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária de titularidade da Sra. Auzira Novais 

de Oliveira, CPF: 019.453.541-00, Ag: 1308, Conta Poupança: 7166-4, Op. 

013, Caixa Econômica Federal.Ressalta-se que a presente medida é 

precária e poderá ser alterada diante da mudança da situação 

fático-jurídica, conforme, até mesmo, o amadurecimento da prova 

instrutória.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando 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 05 

de fevereiro de 2.018, às 13h10min, ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDO O 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).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32069 Nr: 1813-89.2013.811.0110

 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: VITALINA ALBINA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 1330-20.2017.811.0110

 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: CESBE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em conta os Embargos de Declaração com possibilidade de efeitos 

infringentes, às folhas 555/565, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestar-se quanto aos embargos 

opostos; nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC c/c art. 183 do CPC.

Após, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 1452-33.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BAISE, EDUARDO RODRIGUES MENDES, EDNA 

OLIVEIRA DA SILVA, LIVIA DA SILVA BUENO, ALDO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 DispositivoPosto isso, defiro a substituição do bem arrestado em fls. 

79/94, pelo bem apresentado em fls. 170/172, devendo ser apresentada 

cópia do CRLV do veículo em nome da empresa requerida.Expeça-se o 

mandado de arresto do bem de fls. 170/172; nomeio como depositária a 

requerente Lívia da Silva Bueno.Aguarde-se o trânsito em julgado da 

sentença dos autos de Cód. 40093, para dar seguimento ao presente 

feito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 391-74.2016.811.0110

 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: ARCENDINO EDUARDO DA SILVA

 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:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade ao Sr. ARCENDINO EDUARDO DA SILVA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(24/09/2012), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Os juros de mora devem ser mantidos em 1% ao mês, 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, 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 aplicados a cadernetas de poupança.A 

correção monetária se dará pelo índice oficial de remuneração básica 

aplicada à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, até 

25/03/2015, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, de acordo com a 

ADIN 4357/DF. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença Não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos 

do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.Publique. Registre. 

Intime-se.Tópico Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): 

Arcendino Eduardo da Silva; II - o benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural; III - a renda mensal atual: prejudicado; IV - a data de início do 

benefício – DIB: 24/09/2012; V - a renda mensal inicial – RMI: um salário 

mínimo; VI - data do início do pagamento: prejudicado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40880 Nr: 1869-83.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZINHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos em correição.

Despacho->Mero Expediente.

1 - CUMPRA-SE – EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a presente Carta de 

Ordem (nº 2079/2017), expedida pela 1ª Secretaria Cível de Direito Público 

e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –TJMT, 

expedindo o necessário.

2 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1495 Nr: 626-90.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 EDITAL DE ALISTAMENTO DE JURADOS E SUPLENTES PARA O ANO DE 

2018

O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juíz Substituto e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Campinápolis - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste juízo da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT, foram alistados para comporem o corpo de jurados do 

ano de 2018, nos termos dos artigos 425 e 426 do Código de Processo 

Penal, os cidadão abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

ACRIZIO TSEREDZATI – Servidor Público do Município;

ADALBERTO OMNHOROWE ODZARANA – Servidor Público do Município;

ADELCIONE MARQUES DE PAULA – Funcionário da CAMPILEITE;

ADEMILSON TSERERONO – Servidor Público do Município;
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ADMAR GOMES LELES – Servidor Público do Município;

AILTON JACINTO SILVÉRIO – Servidor Público Estadual;

AILTON TSEREWE – Servidor Público do Município;

ALBINO MORITU TSERENHOA – Servidor Público do Município;

ALESSANDRO AUGUSTO DIAS – Funcionário do Bradesco;

ALEXANDRE BATISTA DO NASCIMENTO – Servidor Público Estadual;

ALEXANDRE MARQUES – Funcionário da CAMPILEITE;

ALINE SILVA FERREIRA – Servidora Pública Municipal;

ALMIRA WAAMATE PESSISSA A – Servidora Pública Municipal;

ALTIERES SILVA DOS SANTOS – Servidor Público do Município;

ALZEMAR JOSE NETO – Servidor Público do Município;

ANA PAULA RE AMANO HITSE – Servidora Pública Municipal;

ANGELINA MARIA DA SILVA – Servidora Pública Municipal;

AUCILENE TSINHOTSEI EWAIHORI TSARANATE – Servidora Pública 

Municipal;

BEATRIZ HELENA MODESTO ASSUNÇÃO – Funcionária da CAMPILEITE;

BONIFACIO TSERETSIBA BABATI – Servidor Público do Município;

BORGES PARINE EDI – Agente de saúde indígena;

CIRO JOSE SAHAIRO – Servidor Público do Município;

CLEIBY PEREIRA ANGELO – Funcionário da CAMPILEITE;

 CLEIDIA APARECIDA DE SOUZA – Servidora Pública Municipal;

CLEUDIENE ROSA RODRIGUES – Servidora Pública Municipal;

CONCEICAO OLIVEIRA DE PAULA – Servidora Pública Municipal;

DALVELI MARQUES DA SILVA – Servidora Pública Municipal;

 DANIELA OLIVEIRA GOMES – Servidora Pública Municipal;

DANILO AUGUSTO SUDRE – Funcionário da CAMPILEITE;

DAVIDE FERREIRA DA SILVA – Servidor Público do Município;

DIVANILDA DA SILVA PIRES - Servidora Pública Municipal;

DIVINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA – Servidora Pública Municipal;

DJANIRA RO’OJADWE TSI’EWADI – Agente de saúde indígena;

EDIMAR SEVERINO DIAS – Funcionário da CAMPILEITE;

EDINAIR MORAES PEDROSA – Agente de saúde indígena;

EDNA VON RANDOW DE OLIVEIRA – Servidora Pública Estadual;

EDNHO MORITU RATATO – Servidor Público do Município;

ELAINE ALVES DOS SANTOS – Servidora Pública Municipal;

ELAINE MORAIS PEDROSA – Agente de saúde indígena;

ELIANE FATIMA WENZEL – Servidora Pública Municipal;

ERYKA DHEYNYFER DE ARAUJO CARDOSO DE CARVALHO – Servidora 

Pública Municipal;

EUQUENIA PEREIRA DE QUEIROZ – Servidora Pública Municipal;

EVELINE SILVA BARBOSA – Agente de saúde indígena;

FAGNER LIMA VIEIRA – Funcionário da CAMPILEITE;

FLAVIA REJAINE DE OLIVEIRA – Servidora Pública Municipal;

GARDENYA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA – Servidora Pública 

Municipal;

GIACCARIA WAMARIDZUWA TSERETEME – Servidora Pública Municipal;

GILBERTO TSERENHI RE TSUDZAWERE – Servidor Público do Município;

GILMAR MARQUES DE ARAUJO – Servidor Público do Município;

GILSIMAR MENDES DA SILVA – Funcionário da CAMPILEITE;

GILSON ALVES DE OLIVEIRA – Funcionário da CAMPILEITE;

GISELE MARTINS DE SOUZA – Servidora Pública Municipal;

GULIOKENPS FELIX VILELA – Servidor Público do Município;

IRENI NOGUEIRA DA SILVA BORGES – Servidor Público Estadual;

IUNASIO TSEREDZA UWE – Servidor Público do Município;

JANET APARECIDA FRANCO DE MIRANDA – Servidora Pública Municipal;

JOSE CANDIDO AB HO ODI – Servidor Público do Município;

JOSE MARCELINO DIAS - Servidor Público do Município;

JOSE MORAES PINTO – Servidor Público do Município;

JOSENILDO ELIAS SERAFIN – Funcionário da CAMPILEITE;

JOVIANO SEREDZATSE – Servidor Público do Município;

JUCELIA TSINHOTSE EURE TSEHITE – Servidora Pública Municipal;

JUVENAL PINHEIRO BATISTA NETO – Servidor Público do Município;

KAIRA PINHEIRO COSTA – Servidora Pública Estadual;

KENIA ALMEIDA DA SILVA – Servidora Pública Municipal;

LAURENICE ALVES CARLOS – Servidora Pública Municipal;

LAZARO LOURENCO SEREWADU – Servidor Público do Município;

LEOMAR PERPETUO VIEIRA – Funcionário da CAMPILEITE;

LEOMAR TAVARES DA SILVA – Servidor Público do Município;

LILIANE MARIA GOMIDES – Servidora Pública Municipal;

LINDALVA SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA – Servidora Pública 

Municipal;

LUCAS MANDU TSITOMOWE – Servidor Público do Município;

LUCIANA GONÇALVES RICARDO – Agente de saúde indígena;

LUCILENE MARQUES INACIO - Servidora Pública Municipal;

LUZIA FERREIRA DE FREITAS - Servidora Pública Municipal;

MANOEL MENDES DUARTE – Funcionário da CAMPILEITE;

MARCILENE APARECIDA SILVA – Servidora Pública Municipal;

MARCILIO TSEREWATATSU TSEREDUPTA – Servidor Público do Município;

MARIA AGRIPINA RENHARIO – Servidora Pública Municipal;

MARIA ALVES DE SOUZA – Servidora Pública Municipal;

MARIA APARECIDA DA SILVA – Servidora Pública Estadual;

MARIA CELI DOS REIS COELHO – Servidora Pública Municipal;

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA – Servidora Pública Municipal;

MARIA DO CARMO ALVES SANTOS - Servidora Pública Municipal;

MARIA DO CARMO ALVES SANTOS – Servidora Pública Municipal;

MARIA FLAVIA DA SILVA SANTOS – Servidora Pública Municipal;

MARIA JOSE TEIXEIRA – Servidora Pública Municipal;

MARILDA ARANTES DE LIMA – Servidora Pública Municipal;

MARTIRIO TSEREITSE – Servidor Público do Município;

MAYSA ROSA DA SILVA DIAS – Funcionário da CAMPILEITE;

MICHELLE CAIXETA GARCIA – Servidora Pública Estadual;

NARCISIO TSEREWAHU ISERETOMODZATSE – Servidor Público do 

Município;

NAYRA BRUNO CARDOSO – Agente de Crédito do Banco do Brasil;

NEIVALDO MARTINS DE SOUSA SILVA - Servidor Público do Município;

NILSON OLIVEIRA DA COSTA – Servidor Público do Município;

NIVIA CAMELO MARTINS SOUZA – Servidora Pública Municipal;

NORBERTO TSEREDAWA TSEREDZE – Servidor Público do Município;

NUBIA SILVA DE ALENCAR – Servidora Pública Municipal;

OCEAN CORDEIRO DA SILVA FILHO – Servidor Público Estadual;

ORODIL JUVENCIO DE PAULA NETO – Servidor Público do Município;

OZIR TSAMADZEWE PEMRA – Funcionário da CAMPILEITE;

PRISCILA PENHAMBI PREPE – Servidora Pública Municipal;

RAIANE CRISTINA DE MORAIS - Servidora Pública Municipal;

RAISA MARCOS TSIBODOWAPRE – Agente de saúde indígena;

RAMON DE OLIVEIRA SANTOS – Funcionário da CAMPILEITE;

RANGEL MARTINS XAVANTE – Servidor Público do Município;

RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS – Servidora Pública Municipal;

RAQUEL ROSA SILVERIO – Servidora Pública Municipal;

REGIANE BATISTA DA SILVA – Servidora Pública Municipal;

REGINALDO RODRIGUES DE ARAÚJO – Funcionário da CAMPILEITE;

ROBERTO CARLOS FERREIRA ADORNO - Servidor Público do Município;

ROBERTO CARLOS TSIDZUIO TSEREDZATI – Servidor Público do 

Município;

RODIMAR MARAIWARA – Servidor Público do Município;

ROMERITO UP RINJADAZE – Servidor Público do Município;

ROSA DE SOUZA SANTOS - Servidora Pública Municipal;

ROSEVAINE ROCHA LIMA SANTOS – Servidora Pública Estadual;

RUI MARQUES DA SILVA - Servidor Público do Município;

SANDRA GRACIANA DE SOUZA GUIMARAES SILVA – Servidora Pública 

Municipal;

SHEILA TSINHODZE’E’WATIÕ – Agente de saúde indígena;

SILIVAN TSERERO ORE – Servidor Público do Município;

SILMAR JORGE DA SILVA – Servidor Público do Município;

SILVERIO TSIHOIRE TSERENEHOWA – Servidor Público do Município;

SIMONY LUCIA ALVES ROSA – Servidora Pública Municipal;

SUELEN CRISTINA GOMES GUIMARAES – Servidora Pública Municipal;

THAYNARA SALDANHA SOARES – Servidora Pública Municipal;

THIAGO DE FRANCA SILVERIO – Escriturário do Bando do Brasil;

TIAGO DA SILVA PEIXOTO – Servidor Público do Município;

TIAGO DA SILVA PEIXOTO – Servidor Público do Município;

TOBIAS XAVANTE – Servidor Público do Município;

TSEREBDZAIWE MORADZAWE – Servidor Público do Município;

UENDER CORREA RODRIGUES PEREIRA – Agente de saúde indígena;

VALDECI TSERENHITOMO – Agente de saúde indígena;

VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA - Servidor Público do Município;

VALDESON DE MELO TAVARES – Funcionário da CAMPILEITE;

VALDISON ANTÔNIO DE LIMA – Servidor Público Estadual;

VALMIR MARTINS ROCHA – Servidor Público do Município;

VANUZIA PEREIRA DE MORAIS - Servidora Pública Municipal;

WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO – Servidor Público do Município;

WANDERSON VICENTE DE FRANCA – Servidor Público do Município;

WELITON FIRMINO DE FREITAS – Servidor Público do Município;

ZILDA FERREIRA GUIMARÃES – Servidora Pública Estadual;
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Conforme determina o Código de Processo Penal, seguem transcritos os 

seus arts. 436 a 446:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 Eu, _____________ Paulo Eduardo Mattos Diniz – Analista Judiciário 

matrícula 32627, que o digitei.

Campinápolis - MT, 18 de dezembro de 2017.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Presidente do Tribunal do Júri

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES:

Avenida Benone José Lourenço, S/n

 Bairro: Setor União. Cidade: Campinápolis-MT Cep:78630000

Fone: (66) 3437-1726

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 860-28.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico e dou fé que, as parte requeridas manifestaram em relação ao 

despacho de fl. 277, em fl. 281 (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.) e fls. 

282/283 (BANCO DO BRASIL S.A.). Contudo, não consta nos autos 

procuração ou substabelecimento em favor dos peticionários 

representantes do Banco do Brasil S.A.

Era o que tinha para certificar.

Campinápolis – MT, 15 de dezembro de 2017.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 439-33.2016.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASSIMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIEGO AUGUSTO GONÇALVES 

VILELA CASSIMIRO - OAB:43.546/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por NATANAEL CASSIMIRO 

DA SILVA em face de OI MÓVEL S/A (fls. 91/92).

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito (fls. 92/92-v) no 

valor de R$ 4.587,86 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta 

e seis centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito; 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 executado, 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 exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, 

devendo constar “Cumprimento de Sentença”.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95989 Nr: 1265-52.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO QUIRINO DOS REIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAIR RIBAS DE MELLO - 

OAB:7545NPR, NILCEU NATALINO CAVALHEIRO - OAB:38660/PR

 “Vistos. Ante a informação constante no Ofício nº 2005/2017, remetido 

pelo Juízo Deprecante (fls. 114/118), redesigno a solenidade para o dia 18 

de setembro de 2018, às 14:00 horas. 2. Sai o denunciado intimado. 3. 

Intime-se o advogado do réu via DJE. 4. Oficie-se o Juízo Deprecante. 5. 

Caso o denunciado apresente alteração de endereço, devolva-se a 

precatória ou remata-se ao Juízo de seu domicílio.”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47000 Nr: 1032-41.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACYR EVARISTO DA SILVA, 

brasileiro(a), solteiro(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$ 397,26 (Trezentos e noventa e sete reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal ou Protesto, sem prejuízo das devidas 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, Rosana Ap. Berto 

Cavalcante da Silva, digitei.

Cláudia, 15 de dezembro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53796 Nr: 379-63.2011.811.0101

 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: JOÃO ALCIR MACHADO, ZELIA ROHDEN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA BERNADETE MAY, 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS TERCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, 

JORGE AUGUSTO B. SILVESTRE - OAB:OAB/MT 13977-A

 “Vistos. 1. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para a 

Comarca de Sinop. 2. Se devolvida devidamente cumprida, intimem-se as 

partes para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, iniciando-se pela parte Autora. 3. Caso seja devolvida sem seu 

cumprimento, intime-se o Requerido para apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 4. Diligências 

necessárias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80344 Nr: 667-74.2012.811.0101

 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: ITAMIR LUIS TROMBETTA, CARLOS ANTÔNIO 

TROMBETTA, FELIX LUCASKI, JUDITE VELOSO LUCASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:MT 

8.838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, Valdeson Pereira da Silva - OAB:15846/MT

 Autos n. 667-74.2012 (Id. 80344) Ação de reintegração de posse 

Requerentes: ITAMIR LUIS TROMBETTA e outros Requeridos: DIRCEU 

ASSIS DE OLIVEIRA Vistos. 1. (...) Diante disso, REJEITO a exceção de 

incompetência absoluta. 2. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas. 3. Os pontos 

controvertidos já foram fixados bem como a produção de provas, 

consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, 

conforme saneamento do feito de fl. 357/358. A parte Requerida 

apresentou o seu rol de testemunhas às fl. 375 e inclusão à fl. 419, o 

autor Felix Lucaski apresentou seu rol às fls. 377/378 e os autores Itamir 

Luis Trombeta e Carlos Antonio Trombeta às fls. 402. 4. Insta destacar que 

cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação 

pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 5. Depreque-se 

a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da comarca bem como o 

depoimento pessoal dos Autores, devendo ser informado o Juízo 

Deprecado que caberá à parte que arrolou a testemunha providenciar o 

seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC. Faculto à parte 

Autora realizar seu depoimento pessoal neste Juízo de Cláudia, na data 

acima designada, caso assim deseje. 6. Intimem-se os advogados das 

partes para no prazo de 05 (cinco) dias atualizarem nos autos os 

respectivos endereços das partes, para fins de depoimento pessoal, sob 

pena de preclusão. 7. Diligências necessárias. Cláudia, 15 de dezembro 

de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98410 Nr: 2509-16.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE JESUS, PAULO SÉRGIO DA 

SILVA, MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, MARCELO LOURENÇO DA 

SILVA, DANIEL DE SOUZA PEDROSO, WILLIAN SANTANA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - OAB:21114/O

 Autos Virtuais (Id. 98410) Ação Penal Vistos. 1. (...) Por todo o exposto, 

com fulcro nos arts. 386, inciso III e 397, III, do CPP, julgo PARCIALMENTE 

IMPROCEDENTE a ação penal, e, via de consequência, ABSOLVO 

sumariamente os réus EVERTON DE JESUS, DANIEL DE SOUZA PEDROSO 

e WILLIAN SANTANA ROCHA, já qualificados nos autos, da infração penal 

que lhes é atribuída na peça penal, somente com relação ao art. 157, §2º, 

incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ciência ao 

Ministério Pública e Defensoria Pública. Intimem-se pessoalmente os réus 

Everton, Daniel e Wilian. 2. (...) 3. Assim sendo, inexistente qualquer das 

hipóteses de absolvição sumária dos acusados (art. 397, CPP), com 

relação aos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35 caput, ambos da Lei 

nº 11.343/06, e arts. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2018, às 

08:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa residentes na Comarca, bem como realizado 

interrogatório dos acusados (art. 400, CPP). 4. (...) 6. Não havendo 

requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas 

alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, 

a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP. 7. 

Habilite-se o advogado, Dr. Jackson Sokolovski Alves, como causídico do 

réu Wilian, devendo ser intimado da presente decisão, bem como para 

trazer aos autos procuração no prazo de 10 (dez) dias. 8. Abra-se vista 

ao Ministério Público para esclarecer por qual razão constou o nome da 

acusada MARCIA no rol de testemunhas, requerendo sua exclusão ou 

justificando erro material, podendo constar o nome correto da testemunha 
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e seu endereço. Prazo: 05 (cinco) dias. 8. Diligências necessárias. 

Cláudia, 15 de dezembro de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49732 Nr: 691-44.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDINHA DE FATIMA MIOTO TOUFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 691-44.2008.811.0101 (Id. 49732)Cumprimento de sentença 

contra a Fazenda PúblicaExequente: IZILDINHA DE FÁTIMA MIOTO 

TOUFICExecutado: INSSVistos.(...) Por todo o exposto, INDEFIRO a 

impugnação apresentada pela autarquia e por conseguinte, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 265.Condeno a autarquia ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento do cálculo homologado 

pelo Juízo, nos termos do artigo 85, § 7º do CPC.Preclusa esta decisão, 

expeça-se a competente requisição de pagamento.Intimem-se.Cláudia, 16 

de dezembro de 2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85947 Nr: 565-47.2015.811.0101

 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: Emilia Guarienti

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (22.05.2014). A correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser 

observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de 

atualização monetária à Fazenda Pública. Os juros moratórios incidirão a 

partir da citação (Súmula 204, STJ).(...)Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cláudia, 16 de dezembro de 2017.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92951 Nr: 2271-31.2016.811.0101

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 92951).

Busca e Apreensão.

Vistos.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de MARLENE FISCHER, a Requerente 

celebrou junto a Requerida, financiamento no valor de R$ 38.000,00 (trinta 

e oito mil reais), mediante a Cédula de Crédito Bancário – Financiamento 

para Aquisição de Bens e/ou Serviços nº 628/4474797, C/C nº 520221, 

agência 1924), garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 

04.09.2013. A Requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o 

pagamento a partir de 10.03.2016. Diante disso, requereu a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A liminar foi indeferida em 19.12.2016.

A parte Requerida foi citada e o autor requereu a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução.

As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (fls. 

95/98).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 95/98 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento.

2. Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 3. Aguarde-se em arquivo provisório.

 4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 16 de dezembro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81577 Nr: 745-34.2013.811.0101

 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: MARIA DE FATIMA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015 para o fim de 

CONVERTER o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, no prazo de 

30 (trinta) dias, em 100% do salário de contribuição, nos termos do artigo 

44 da Lei n. 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/1999, a partir da 

cessação do benefício (10.07.2010), conforme disposto no art. 43 da Lei 

n. 8213/1991, com os seguintes parâmetros(...)Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cláudia, 16 de dezembro de 2017. THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97487 Nr: 2045-89.2017.811.0101

 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: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 97487)

Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Liminar

Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Requerido: MARCELO MANOEL DA SILVA

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão c/c pedido de liminar interposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, em face de MARCELO 

MANOEL DA SILVA, devidamente qualificados, alegou que a Requerida 

firmou junto à Requerente Cédula de Crédito Bancário com garantia de 

alienação fiduciária, ocorre que o Requerido não cumpriu com as 

obrigações deixando de efetuar os pagamentos desde 29.01.2017, 

acarretando o vencimento antecipado de toda a sua dívida. Assim, 

requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado 
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fiduciariamente, descrito na exordial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/48.

No despacho em 06.09.2017, foi concedida a liminar determinando a busca 

e apreensão do veículo, bem como determinada a citação da Requerido.

Às fls. 47, a parte Autora apresentou petição informando que não possui 

mais interesse no prosseguimento da ação, requerendo, assim, o 

desbloqueio do bem, caso haja bloqueio judicial junto ao Ciretran e a 

extinção do processo sem resolução de mérito.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais já encontram-se recolhidas.

 P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Cláudia, 16 de dezembro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 882-50.2012.811.0101

 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: MARIA RAIMUNDA TEIXEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de MARCONI JOSE PEREIRA, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma dos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, 

nomeando-lhe curadora definitiva a Sra. MARIA RAIMUNDA TEIXEIRA 

PEREIRA mediante compromisso (art. 759, CPC), a quem incumbirá 

representa-lo nas declarações de vontade próprias à vida em sociedade, 

nos moldes do artigo 1.767 e seguintes do Código Civil.(...) P.R.I.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 16 de dezembro de 2017.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95578 Nr: 1066-30.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM REINALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:MT 19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:OAB-MT 

8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de 

CONCEDER o auxílio doença, em 91% do salário de benefício, nos termos 

do artigo 61 da Lei n. 8.213/91, a partir de 30.06.2016, confirmando a 

tutela antecipada concedida, com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal e, 

consequentemente, DETERMINO que o requerido, inicie o procedimento de 

reabilitação da segurada, em seus sistemas(...) .Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cláudia, 16 de dezembro de 2017. THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80693 Nr: 1031-46.2012.811.0101

 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: ADEMIR BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDIN & CIA LTDA.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE MARCHI - 

OAB:RS 63.467, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS/90661

 Autos n. 1031-46.2012. (Id. 80693)

Ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela c/c indenização por danos morais e materiais

Requerente: ADEMIR BERGAMIN

Requerido: FARDIN & CIA LTDA – ME.

Vistos.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença, efetuem-se as retificações 

necessárias.

2. Após, nos termos do art. 523, do CPC/2015, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida, 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, intime-se a Requerente para atualizar o 

débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou renajud, caso 

constem como pedidos.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 21 de novembro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51305 Nr: 684-18.2009.811.0101

 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: SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA - 

OAB:MG 99453

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida do inteiro teor do 

despacho a seguir transcrito: "Vistos. 1. Indefiro o pedido de fls. 99/100, 

eis que cabe a parte alimentante recorrer da sentença ou ajuizar a ação 

pertinente. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas 

de estilo. 2. Int. 3. Diligências necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97486 Nr: 2044-07.2017.811.0101

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo como pontos controvertidos: a) situação de risco enfrentada pelo 
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menor; b) condições da genitora em reaver a guarda do menor.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 de 

janeiro de 2018, às 15:30 horas.

4.1 Intimem-se as partes para comparecerem (art. 385, § 1º, CPC/2015).

4.2 Intime-se a defesa para apresentar o rol de testemunhas. Insta 

destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

4.4 Intimem-se as testemunhas do Ministério Público por mandado.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Cláudia, 18 de dezembro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98125 Nr: 2360-20.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YATIYO FUKAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-80.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVANIA BARBON ANDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000201-87.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MARQUES TRIBURTINO COLMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 15/03/2018 às 15:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 76/2017-DF

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, designado para responder pela Central de 

Mandados, na função de receber, proceder as distribuições, 

redistribuições, devoluções, cobranças de mandados judiciais, manter os 

cadastros dos Oficiais atualizados e gerir o Sistema de Controle de 

Pagamento de Diligências- CPD; está afastado no período de 04/12/2017 á 

15/12/2017, em usufruto de compensatórias,

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de afastamento:

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora 

Geral de 1° Entrância, para responder pela Central de Mandados, no 

período de 04/12/2017 á 15/12/2017.

 Art. 2º - Publique-se, Registra-se, Cumpra-se. Envie-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Manto Grosso.

 Colniza/MT, 04 de dezembro de 2017.

RICARDO FRAZON MENEGUCI

 Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 77/2017-DF

Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o falecimento do Prefeito Municipal de Colniza-MT, Sr. 

Esvandir Antonio Mendes, ocorrido no fim da tarde de sexta-feira 

(15/12/2017);

 RESOLVE:

Art. 1º - DECRETAR LUTO OFICIAL por 3 (três) dias, no âmbito desta 

Comarca, sem suspensão dos prazos processuais e expediente, a partir 

do dia 18 de dezembro de 2017.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando uma cópia á 

Corregedoria Geral e ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Colniza/MT, 18 de dezembro de 2017.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84760 Nr: 5078-75.2017.811.0105

 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: Esvandir Antônio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Comissão Processante n. 

003/2017 da Câmara Municipal de Colniza/MT - Senhor Vereador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON STUTZ - OAB:309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 
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substancial no decisum. Repise-se que é a existência efetiva de 

omissões, obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico 

dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a 

complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional 

aquelas máculas. Nesta senda, considerando a higidez da decisão, se a 

parte discorda dos fundamentos lá expostos, cumpre-lhe questioná-los na 

via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Portanto, a sentença prolatada pelo 

Juízo é irrepreensível, encontrando guarida na legislação vigente e na 

jurisprudência hodierna. Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos 

de declaração apresentados por ESVANDIR ANTONIO MENDES, uma vez 

que a decisão está livre de máculas. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77520 Nr: 854-94.2017.811.0105

 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: Paulo Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA PADOVAN PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

REMETAM-SE os autos para o centro de conciliação desta comarca para 

designação de sessão de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado.

A parte ré deverá ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade.

 Caso não possua interesse na autocomposição, deverá a parte 

demandada, 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 CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

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 este Magistrade 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 CPC).

Registre-se que no ato da intimação deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado, e, em caso 

positivo, encaminhá-la à Defensoria Pública ou à OAB para nomeação de 

defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41201 Nr: 741-53.2011.811.0105

 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: Ana Ligia Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda C. Herreira EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11706/MT, Felipe Ribeiro de Oliveira - OAB:14.628-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos etc.

Às fls. 85/86 a parte executada requereu penhora de ativos financeiros 

em relação a uma sócia da empresa executada.

Cabe ressaltar que o patrimônio da pessoa jurídica e de integrantes não se 

confundem, motivo pelo qual os bens do sócio não respondem, em regra, 

por dívidas contraídas pela sociedade empresarial.

Frise-se, ainda, que não há pedido de desconsideração de personalidade 

da pessoa jurídica nos autos, motivo pelo qual o pleito da parte exequente 

deve ser indeferido.

 Nesta senda, INDEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros de 

IVANILDA CALDEIRA HERREIRA (CPF n. 698.456.891-91).

INTIME-SE a parte exequente para que forneça o CNPJ da empresa 

executada, uma vez que sem tal informação é inviável a pesquisa junto ao 

sistema BACENJUD.

DETERMINO à Secretaria da Vara Única que proceda com a atualização da 

classe processual da presente ação, eis que a parte deu início ao 

cumprimento de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 4139-16.2017.811.0099

 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: VALDICE SOUZA DOS SANTOS

 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:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo.Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 

de audiência de conciliação, isso por causa de sua inviabilidade, já que a 

Procuradoria, como se depreende da praxe, não se faz presente. Não 

obstante, nada impede que audiência de conciliação seja marcada a 

pedido do requerente e/ou do requerido. Assim, à SECRETARIA 

para:1.Citar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para 

contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias 

(arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida 

pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado 

entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal;2.Após, à parte-autora para 

impugnação (se houver resposta com contestação) ou para especificar 

provas (se ocorrer a revelia);3.Após, conclusos.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73536 Nr: 1086-27.2017.811.0099

 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: TDPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE o benefício da justiça 

gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das 

custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a 

perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado como Defensor, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado MATEUS 

GONÇALVES DA SILVA – OAB/MT n° 21.384, o valor de 03 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve o 
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presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro 

de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60906 Nr: 639-15.2012.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVETE LOURDES COMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES COMIM - 

OAB:10024138-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGA-SE A SEGURANÇA PLEITEADA, EXTINGUINDO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de 

agir, caracterizado pela inadequação da via eleita, considerando a 

necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita 

do writ.Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante o Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 

da Súmula do STF.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACertificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 1089-55.2012.811.0099

 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: JFB, GEBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO REINERT - 

OAB:133389/SC

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA FERNANDES BARBOZA, Cpf: 

04533317189, Rg: 2321218-7, Filiação: Osmar Ferreira Barboza e Cleide 

Fernandes, data de nascimento: 07/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, a fim de CONDENAR o requerido ao pagamento definitivo do valor 

correspondente a 25% (vinte e cinco) por cento do salário mínimo vigente, 

a título de pensão alimentícia, cujo pagamento deverá ser efetuado até o 

dia 10 (dez) de cada mês, atentando-se aos seguintes dados bancários: 

Agencia 01582, C/C 600688-4, Banco Bradesco (fl. 15), iniciando-se a 

partir da publicação desta sentença.CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento das despesas (que incluem as custas – art. 84 do CPC) 

processuais.IV DISPOSIÇÕES FINAISTendo em vista a atuação do Dr. José 

Vitor Pereira de Castro, OAB/MT 11.258-A, nomeado advogado dativo 

para patrocinar os interesses da parte requerente, fixa-se o valor de 04 

(quatro) URH (valor arbitrado com base nas peculiaridades do caso e 

atividades desenvolvidas durante o trâmite processual).Expeça-se a 

competente Certidão de Honorários, independente de trânsito em 

julgado.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas necessár ias e anotações de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 21 de junho de 2017.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, 15 de dezembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 1190-92.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a oitiva da vítima Rosilene Espindola, 

das testemunhas arroladas pela acusação, Orlando Matiazzo, Jonas 

Uchoa Feitoza e Rosângela Espindola, sendo esta última comum à defesa 

e interrogatório do acusado Teodoro Espindola, para o DIA 26 DE ABRIL 

DE 2016, ÀS 14H40.

Justifico a data em razão do período correicional.

 Intimem-se o acusado, a defesa, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 656-17.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RODRIGUES CORREA, PATRICIA 

LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA LEAL DA SILVA, Cpf: 

05970416100, Rg: 23557966, Filiação: Claudete Fátima Leal e David Ercilho 

da Silva, data de nascimento: 25/10/1993, brasileiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR, a acusada PATRÍCIA para apresentar resposta à 

acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o 

art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A 

do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem 

como oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser 

divulgado no DJe

Resumo da Inicial: A acusada foi denunciada pela prática de crime prevista 

no Art. 163,III C/C Art.29 caput ambos do CP

Despacho/Decisão: Vistos...Ante o descumprimento das condições 

estabelecidas quando do oferecimento e aceitação da suspensão 

condicional do processo, REVOGA-SE a suspensão condicional do 

processo, “ex vi” do art. 89, §4º, da Lei 9.099/95. Certo que ali se fala em 

revogação facultativa, porém o que se percebe é que as condições 

aceitas foram praticamente ignoradas pela beneficiada, a qual, a par de 

não doar o telefone ao Conselho Tutelar, foi duas vezes apenas ao Fórum 

de Aripuanã para dar notícias a seu respeito. Assim, violando a ideia de 

confiança inerente ao instituto, deve ser revogado o benefício. Com isso, 

deve apresentar resposta à acusação, mas antes deve ser citada. 

Considerando que não há endereço conhecido de Patrícia, já que em 

pesquisa nesta data no INFOJUD o endereço foi o mesmo em que ela não 

foi encontrada, deve ser citada por Edital. Apenas para explicitar e 

resolver questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, 

entende-se que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na 

imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a 

devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se 

dará a publicação via DJe.Quanto a Cristiano, o fato de não apresentar 

resposta à acusação não leva à automática declaração de “revelia”. Por 

isso, indefere-se o pleito do Ministério Público. Como ele não apresentou 

resposta à acusação, nomeia-se a nobre advogada SARA TONEZER 

(OAB 9074-A/MT), cuja verba honorária será fixada ao final do processo. 
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Por isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente a defensora sobre 

o teor da nomeação, bem como para que apresente resposta à acusação 

(art. 396 do CPP), além de seguir na defesa do acusado. Em caso de 

recusa ou inércia, deve a Secretaria nomear outro Defensor, obedecendo, 

como sempre, à alternância da lista ali constante;2.INTIMAR, por Edital, a 

acusada PATRÍCIApara apresentar resposta à acusação, pelo prazo de 

quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, 

indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.3.Após resposta à acusação de Cristiano e a de Patrícia, 

conclusos;4.Caso Patrícia não apresente resposta, ao Ministério Público 

para se manifestar sobre o art. 366 do CPP;5.Após, conclusos.Cumpra-se, 

servindo a presente como MANDADO. Cotriguaçu/MT, 17 de novembro de 

2017.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, 15 de dezembro de 2017

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 1210-10.2017.811.0099

 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: MPDEDMG, PCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição denominada “PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE C/C ALIMENTOS” ajuizada pelo Ministério Público Estadual 

em favor da criança Ana Julia Soares (01 ano de idade), neste ato 

representada por sua genitora Poliana Candida Soares, em desfavor de 

Jhonatan Marcos dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a petição inicial.

Por outro lado, DEFEREM-SE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, pois presumida a hipossuficiência pela postulação do Ministério 

Público.

Assim, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 21.02.2018, às 09h00min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.

Por isto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR os requerentes da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação;

2. CITAR o requerido por meio de Carta Precatória, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, para que compareça à audiência 

ACOMPANHADOS de advogado, bem como de que, após a audiência 

(comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a 

ele conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um 

Defensor;

3. CIENTIFCAR o Ministério Público para que compareça à audiência;

4. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.

Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64438 Nr: 1116-67.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM XIMOLER - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 28/02/2018, às 

16h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do 

réu.IMPORTANTE CONSIGNAR QUE, POR TER JUNTADO PROCURAÇÃO, 

CONSIDERA-SE QUE HOUVE CONSTITUIÇÃO DA DEFESA, MOTIVO PELO 

QUAL SE REVOGA A NOMEAÇÃO FEITA. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se o Defensor 

nomeado residir em outra Comarca). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

p r e s e n t e  c o m o  M A N D A D O / P R E C A T Ó R I A / O F Í C I O . I n t i m a r . 

Cumprir.Cotriguaçu, 16 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64516 Nr: 1164-26.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a ALEXANDRO APARECIDO DOS SANTOS, o 

que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos 

do Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Considerando 

haver fiança prestada, tendo sido declarada a extinção da punibilidade, 

ocorre a hipótese do art. 337 do CPP, devendo o valor ser devolvido 

integralmente ao acusado ou a seus sucessores (art. 1471, §1º, da 

CNGC). Por fim, à SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa, inclusive para se 

manifestar acerca da fiança, indicando Conta para o depósito do valor; 

2.APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, com a indicação de conta, proceder 

ao necessário para transferência;3.Ciência ao Ministério 

Público;4.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 16 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66733 Nr: 1026-25.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTÔNIO FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 1º/03/2018, às 

09h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu (se ele 

comparecer, pois residente em outra Comarca)Por fim, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR Precatória para Nova Monte Verde, isso para 

interrogatório do acusado, a ser feito após o dia 02/03/2018;2.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 90 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 
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que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, 

se defensor nomeado, mas por telefone, se o Defensor nomeado residir 

em outra Comarca). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.Cotriguaçu, 16 de 

dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63135 Nr: 59-14.2014.811.0099

 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: BYMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VALERIO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.529, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inicialmente, DEFERE-SE o pleito de fl. 70 e, consequentemente RETIRA-SE 

o “segredo de justiça” dos presentes autos.

Por outro lado, verifica-se que a parte-autora foi informada da morte do 

requerido, sendo devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

ponto, não o fazendo.

Desta forma, ganha lugar o art. 313, §2º, do CPC. Transcreve-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Por isso, SUSPENDE-SE o processo.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o advogado Ronaldo Batista Alves Pinto – OAB/MT 7.556-B, 

para que, no prazo da suspensão, promova a citação do espólio, de quem 

for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 03 (três) 

meses, nos termos do art. 313, §2°, I, do CPC;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77971 Nr: 4115-85.2017.811.0099

 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: NEIRE PAULA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA, 

SEDUC-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO DE LIMINAR pela falta de 

requisitos ensejadores da medida.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Por fim, à 

SECRETARIA para:1.NOTIFICAR a autoridade coatora, requisitando as 

informações a respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do 

artigo 7°, I, da Lei n° 12.016/09, ESPECIFICANDO, entre outros:a.Qual o 

motivo de ter inserido os números dos protocolos dos recursos na relação 

de deferidos;b.Quais as notas atingidas pela candidata após os recursos. 

2.Após, com a juntada de TODAS as informações, REMETER os autos ao 

Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 12 da Lei 

12.016/09.3.Certificado o decurso de prazo ou após as manifestações, 

IMEDIATAMENTE conclusos.Notificar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 15 de 

dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78216 Nr: 4250-97.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEANIO CARDOSO COSTA, GLEANIO 

CARDOSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, devendo:1.JUNTAR aos autos a interpelação válida 

do requerido, atentando-se ao art. 321, p. único, do CPC;2.INDICAR fiel 

depositário, consignando-se, desde já, que o silêncio importará no 

depósito em mãos de quem o Sr. Oficial de Justiça indicar como fiel 

depositário;Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

c o n c l u s o s . I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c o m o  M A N D A D O / C A R T A 

PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64415 Nr: 1103-68.2014.811.0099

 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: GILBERTO SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Sergio Vigano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - OAB:11.258-A/MT, 

LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Verifica-se que a parte-autora peticionou à ref. 45 requerendo o 

revigoramento da medida liminar concedida à ref. 03 e já revigorada à ref. 

28.

Para tanto, a parte-autora alega que mesmo depois de decorrido o prazo 

do acordo anteriormente feito (ref. 35), o requerido permanece na área 

objeto desta demanda.

Pois bem.

Inobstante o alegado, entende-se necessária a realização de diligência 

para que seja esclarecida a situação narrada.

Sendo assim, DETERMINA-SE a elaboração de Auto de Constatação do 

imóvel objeto da demanda, que deverá ser lavrado por Oficial de Justiça, a 

fim de que busque informações que possibilitem esclarecer a situação 

indicada.

Deverá, ainda, fazer constar qualquer informação que considere relevante 

para o deslinde da causa.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, por meio de sua advogada constituída (Dra. 

Franciele Britzius – OAB/MT 19.138), para que efetue o pagamento da 

diligência;

2. Comprovado o recolhimento, PROCEDER conforme determinado;

3. Juntado o Auto Circunstanciado, conclusos para decisão quanto ao 

pedido de revigoramento, bem como para continuidade da marcha 

processual.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65690 Nr: 533-48.2015.811.0099

 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): LOURDES IVETE ADRIA STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:100982

 Ante o exposto, CORRIGE-SE O ERRO apontado, passando a contar o 

excerto com a seguinte redação:i.Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os 

valores devem ser atualizados pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, 

d e s c a b e n d o  f a l a r  e m  T R  a p ó s  i s s o .  P u b l i c a r . 

Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 1701-51.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILANA GOMES DOS PASSOS, ISRAEL DOS 

SANTOS FERREIRA, EDNEIA MARIA DIAS, ELIAS FERREIRA WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:MT 12.845, SARA 

TONEZER - OAB:9.074-A/MT, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:MT 

23580/O

 [...] Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas Alegações Finais do Ministério Público, 

CONDENANDO ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA e ILANA GOMES DOS 

PASSOS quanto à infração penal do art. 157, §3º, do CP, ABSOLVENDO 

EDNÉIA MARIA DIAS e ELIAS FERREIRA WERLE (ambos por força do art. 

386, V e VII, do CPP), ficando revogadas as medidas cautelares 

porventura decretadas em relação aos absolvidos. [...] Oportunamente, 

após certificar o trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.À CONTADORIA para calcular custas e demais despesas 

processuais;2.Quanto à PENA DE MULTA, proceder de acordo com o art. 

686 do CPP e arts. 1598 e ss. da CNGC;3.Proceder à formação de Autos 

de EXECUÇÃO PENAL, com a expedição de guia definitiva (ou provisória, 

conforme for);4.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e 

às demais indicadas no art. 1453 da CNGC;5.VERIFICAR a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação, remetendo, neste 

caso, os autos conclusos;6.Tratando-se de regime fechado, não estando 

preso o réu, em caso de não comparecer em Secretaria para fins de 

iniciar o cumprimento da pena, EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO, 

encaminhando aos órgãos de praxe, BNMP e encaminhando para a 

Delegacia com circunscrição onde esteja residindo para fins de 

cumprimento;7.Caso compareça em Secretaria, Expedir Guia Definitiva e 

encaminhar ao Presídio respectivo;8.Não comparecendo, aguardar 

cumprimento de mandado de prisão, encaminhando conclusos em tal 

oportunidade, quando operada a prescrição ou com eventual 

requerimento, o que ocorrer primeiro. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar.Intimar, observando-se o art. 392 do CPP, INCLUSIVE COM 

O TERMO DE INTERESSE DE APELAÇÃO no caso da intimação de réu 

preso. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Ato

TERMO DE DOAÇÃO Nº 01 /2017/DF

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIO O 

CENTRO CULTURAL WILSON FURTADO DE MENDONÇA

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração 

Pública do Estado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com 

sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro Político 

Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 

ou (65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato 

representado pelo FÓRUM DA COMARCA DE DOM AQUINO, na pessoa da 

Excelentíssima Senhora Juíza de Direito e Diretora do Fórum, Doutora 

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, e, do outro lado, CENTRO 

CULTURAL WILSON FURTADO DE MENDONÇA, neste ato representado 

pela Senhora Diretora IRENE APARECIDA DA SILVA, portador do CPF sob 

n. 267 515 001/06, doravante denominada DONATÁRIO, têm posto e 

acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e 

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, 

os bens móveis abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento da 

entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito:

DESCRIÇÃO TOMBO VALOR

R$ SITUAÇÃO

48

CADEIRAS FIXAS PLENÁRIO DO JURI – COR AZUL

 33124, 33125, 33126, 33127, 33128, 33129, 33130, 33131, 33132, 33133, 

33134, 33135, 33136, 33137, 33138, 33139, 33140, 33141, 33142, 33143, 

33144, 33145, 33146, 33147, 33148, 33149, 33168, 33151, 33152, 33156, 

33206, 33379, 33380, 33381, 33382, 33383, 33384, 33385, 33386, 33387, 

33388, 33389, 33390, 33391, 33392, 33393, 33394, 33395.

 20,00

 OCIOSO/

OBSOLETO

Balcão tribunal de júri 033410 15,00

 OCIOSOS/

OBSOLETOS

Poltrona Espaldar Alto de madeira c/ estofado azul 033406 20,00

 Poltrona Espaldar Alto de madeira c/ estofado azul 033407 20,00

 Poltrona Espaldar Alto de madeira c/ estofado azul 033409 20,00

 Poltrona Espaldar Alto de madeira c/ estofado azul 033408 20,00

 Plenário para Jurados de madeira 33410 15,00

 Oratório – modelo orador /madeira 33411 20,00

 Biombo reto/madeira 33412 5,00

 Biombo reto/madeira 33413 5,00

 Biombo reto/madeira 33414 5,00

 Mesa auxiliar /madeira (secretaria) 33415 25,00

 Mesa auxiliar /madeira (Promotor) 33416 25,00

 Mesa de Juiz 033417 25,00

 Mesa grande 33322 40,00

 Tablados s/n

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS

Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de 

interesse público, uma vez que não são mais utilizados por esta 

instituição, de conformidade com a decisão de fls. 274/277-TJ/MT dos 

autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS CIA Nº 

0151997-91.2016.

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a 

doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, 

dos equipamentos descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições 

ajustadas no presente termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO

A presente doação atenderá ao CENTRO CULTURAL WILSON FURTADO 

DE MENDONÇA –Dom Aquino, que tem por objetivo ficar exposto no 

referido centro, para visitação, demonstrando assim o interesse público da 

presente doação;

 CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em 

relação à escolha

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação 

dispensada que dá, com base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 

8.666/93, permissão à doação de materiais considerados inservíveis para 

fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda as 

seguintes condições:

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de 

interesse social, objeto deste instrumento, para somar ao acervo histórico 

do Município de Dom Aquino.

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se 
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propõe esta DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social 

pretendido, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, será promovida a 

revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o direito de 

reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra 

instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao 

DONATÁRIO.

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO;

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de 

doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do caput 

do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à 

Administração Pública.

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS

A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca, 

deverá ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as 

despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, 

a posse, o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em 

conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 

da Portaria 941/2010-TJ – Marco Regulatório, e suas alterações, 

disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico, por extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua 

assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleita a Comarca de Dom Aquino-MT, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura 

de qualquer medida judicial para dirimir questões oriundas do presente 

Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa.

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma.

Dom Aquino, 27 de novembro de 2017.

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

Juíza de Direito Diretora do Foro

DOADOR

IRENE APARECIDA DA SILVA

Diretora do Centro Cultural Wilson Furtado de Mendonça

DONATÁRIO

Testemunhas:

 Rosilei Reis Lima Manduca

 Gestora Geral – 4719

 Marina Soares Nascimento Aguiar

 Auxiliar Judiciário - 8669

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 36950 Nr: 93-53.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan de Oliveira Matos - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 93-53.2015.811.0034 (Código 36950)

 VISTO,

DEFIRO o pedido de ref.: 125.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às refs.: 123/124 à conta bancária informada à 

ref.: 125, observando-se que o expediente relativo aos honorários 

sucumbenciais deverá constar em nome da advogada subscritora do 

pedido e, aquele afeto à verba remanescente em nome da parte 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 49394 Nr: 1961-95.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:18408-A

 I – DA PROGRESSÃO DE REGIME.(...).Assim, INDEFIRO o pedido de 

progressão de regime.II – DA SAÍDA TEMPORÁRIA.(...)Com essas 

considerações, porque não preenchidos os requisitos necessários, 

INDEFIRO, igualmente, a autorização para saída temporária do 

recuperando WENDELL VIEIRA GOMES.III – DEMAIS DISPOSIÇÕES.Por 

derradeiro, DILIGENCIE-SE novamente, o Sr. Gestor, acerca da resposta 

aos ofícios expedidos à 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS e à Vara 

de Execuções Penais de Maceió/AL, além daquele expedido à Vara de 

Execuções Penais de Salvador/BA, solicitando a remessa do executivo de 

pena existente naquela unidade judiciária.Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com a urgência que o caso requer.Às providências.Dom 

Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52776 Nr: 3403-96.2017.811.0034

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurosan Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B

 Processo nº 3403-96.2017.811.0034 (Código 52776)

VISTO,

À ref.: 14 o Ministério Público Estadual lançou parecer dando ciência 

acerca da homologação da prisão em flagrante de MAUROSAN 

RODRIGUES DE SOUZA, bem como da conversão dessa em prisão 

preventiva e, postulou pela manutenção da custódia cautelar.

Ainda, à ref.: 15, foi juntado ofício de lavra do Delegado de Polícia 

Judiciária Civil com os respectivos autos de busca e apreensão 

executados na residência e estabelecimento comercial de propriedade do 

flagranteado, além do mandado de condução coercitiva referente ao 

preso.

Pois bem.

Denota-se que mantêm-se hígidos os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva, razão pela qual MANTENHO-A em seus exatos termos e, 

RESTITUO os autos à secretaria, local onde devem permanecer até a 

vinda do inquérito policial, ou ulterior requerimento que dependa da análise 

desta magistrada.

Após, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 15 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51657 Nr: 2945-79.2017.811.0034

 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: VCLHDS, DDLA, ABDLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO o 

acordo havido entre DONATO DI LORETO AMANCIO e VINICIA CAROLINA 

LIA HALMA DELMONDES SOARES, para DECLARAR a união estável 

firmada entre as partes e, também, para DESCONSTITUÍ-LA.FICAM 

HOMOLOGADAS, também, as cláusulas relativas aos alimentos, direitos 

de visitas, guarda e partilha de bens, nos termos convencionados.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito.Isento de custas e despesas processuais, uma vez que ambos são 

beneficiários da gratuidade de justiça.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Dom Aquino – MT, 13 de novembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50810 Nr: 2571-63.2017.811.0034

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.P.R.I.Ciência ao 

Ministério Público.Feitas às anotações necessárias e comunicações, 

dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas as 

formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, que esta sentença não faz 

coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo dos 

menores.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom 

Aquino – MT, 13 de novembro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 46349 Nr: 651-54.2017.811.0034

 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: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 VISTO, etc. I – Defiro a juntada. Considerando o requerimento da parte 

autora, defiro o pedido, assim, redesigno a audiência para o dia 

20.02.2018 às 13h30 (MT). Intime-se as partes. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50629 Nr: 2488-47.2017.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO - OAB:392020, 

Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2488-47.2017.811.0034 (Código 50629)

VISTO,

De início, DILIGENCIE-SE, a secretaria, acerca da carta precatória 

expedida.

No mais, DEFIRO o pedido da parte autora e DETERMINO sejam os Srs. 

Oficiais de Justiça intimados para informar nos autos, em até cinco (05) 

dias, o número do lacre de cada uma das amostras, indicando, ainda, a 

que talhão da propriedade do réu se referem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 43541 Nr: 1444-27.2016.811.0034

 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: Maria Helena Rodrigues de Oliveira Minto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA PACHECO MINTO - 

OAB:320718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1444-27.2016.811.0034 (Código 43541)

VISTO,

Cuida-se de ação de parcelamento de débito, em que após certificado o 

trânsito em julgado da ação, a parte sucumbente MARIA HELENA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA MINTO requer o parcelamento das custas 

judiciais em que foi condenada a pagar (ref.: 31).

Pois bem.

Conforme cediço, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 98, § 6º, 

previu a possibilidade do parcelamento das custas judiciais, ficando a 

encargo do juiz analisar os requisitos autorizadores para tanto.

De igual maneira, a CNGC/MT, visando dar efetividade à contemporânea lei 

adjetiva civil, estabeleceu em seu art. 468, § § 6º, 7º e 8º os demais 

parâmetros a serem observados pelo magistrado, dos quais merece 

relevo o fato de ser possível o parcelamento das custas tão somente em 

relação àquelas de adiantamento, não incluindo, pois, a taxa judiciária e as 

demais custas porventura existentes ao longo do feito.

Ademais, para alçar ao deferimento de tal benesse imperioso, também, 

que a parte postulante comprove a impossibilidade momentânea de adimplir 

os emolumentos de distribuição em sua forma integral, conforme 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

assentado pela 5ª Câmara Cível no julgamento da Apelação nº 

112428/2016, realizado em 15.03.2017, em que figurou como relatora a 

Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva.

Diante do exposto, haja vista que a requerente não comprovou a 

impossibilidade momentânea do pagamento das custas iniciais 

integralmente, limitando-se a fazer declaração genérico, CONCEDO-LHE o 

prazo de 15 (quinze) dias para que instrua seu requerimento, 

comprovando tal óbice documentalmente, ou, querendo, realize o 

recolhimento das custas, sob pena de anotações no distribuidor e 

remessa para dívida ativa.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 48301 Nr: 1511-55.2017.811.0034

 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: Guilherme Leandro Menezes de Assis Gouvea de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA GOUVEIA, DINAMAR GOUVEIA 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Leal Nascimento - 

OAB:18488/GO, MARIA DO CARMO FREITAS DE QUEIROS - OAB:21903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Fernandes Fagundes - 

OAB:18.608, LEANDRO MORAIS MAIA - OAB:41536, Marcelo Maia de 

Assis - OAB:19.118

 Processo nº 1511-55.2017.811.0034 (Código 48301)

VISTO,

Considerando que a extinção do processo por ausência de recolhimento 

de custas complementares deve ser precedida de intimação pessoal da 
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parte autora, conforme entendimento assentado pelo STJ no AgRg no 

REsp 402.897/RJ, INTIME-SE o autor pessoalmente para, querendo, em 

cinco (05) dias, proceda à readequação do valor da causa e o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34251 Nr: 518-17.2014.811.0034

 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: Maria Clarinda da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Processo nº 518-17.2014.811.0034 (Código 34251)

VISTO,

Em que pese o certificado à ref.: 94, porque não pode o presente juízo 

nomear advogados dativos para atuarem na grande monta de feitos 

outrora patrocinados pela Defensoria Pública, aliado ao fato de que muitos 

dos causídicos nomeados estão declinando da honrosa nomeação, 

SUSPENDO o trâmite do presente feito, até resposta do Defensor 

Público-Geral ao Ofício enviado por este Juízo solicitando a designação de 

Defensor Público para atuar na comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 49398 Nr: 1963-65.2017.811.0034

 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: JOÃO LUIZ TRANSPORTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES 

ANCHIETA LTDA, Mapfre Seguros Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Ricardo Ebert - 

OAB:24472, Igor Eduardo Damaren - OAB:22.538, Luiz Guilherme 

Damaren - OAB:30175, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angêla Fabiana Beutler - 

OAB:23790, Paulo André Golimann - OAB:16.166

 Processo nº 1963-65.2017.811.0034 (Código 49398)

VISTO,

Depreende-se dos autos que a audiência inicialmente designada restou 

prejudicada, uma vez que a requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 

não fora devidamente citada e intimada.

Nota-se, ademais, que malgrado a carta citatória expedida à requerida 

COMÉRCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES ANCHIETA LTDA tenha sido 

devolvida, a referida compareceu espontaneamente aos autos, dando-se 

por citada.

Pois bem.

De início, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez que a nomenclatura 

correta da requerida é MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e não MAPFRE 

VERA CRUZ SEGUROS S/A, conforme constante.

Prosseguindo, considerando a guarida urgida pela autocomposição sob a 

ótica do novel Código de Processo Civil, DESIGNO nova audiência para 

tentativa de conciliação entre as partes, a ser realizada pela Conciliadora 

Judicial, para o dia 12 de fevereiro de 2018, às 13h30min (MT).

INTIMEM-SE as partes, nos termos da decisão de ref.: 10.

ATENTE-SE que em relação à requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

esta também deverá ser citada no endereço informado na exordial.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 47111 Nr: 966-82.2017.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAYMUNDO AYRES BRAGA, Carlos da 

Silva Braga Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

Carmem Cristinne Alves Valuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 Processo nº 966-82.2017.811.0034 (Código 47111)

VISTO,

Em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar impugnação 

à contestação da denunciada à lide (ref.: 67).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 41336 Nr: 472-57.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUM LANCHONETE E BAR LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJIVAN MAIA DA SILVA, SONIA MARIA DA 

SILVA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Processo nº 472-57.2016.811.0034 (Código 41336)

VISTO,

CIENTIFIQUE-SE a parte executada acerca do comprovante de baixa da 

averbação juntado à ref.: 51 pela parte exequente.

No mais, AGUARDEM-SE os autos em secretaria pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, e, não havendo quaisquer requerimentos, RETORNEM-OS ao arquivo, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 04 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 513-92.2014.811.0034

 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: Maria do Carmo dos Santos Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 513-92.2014.811.0034 (Código 34204)

VISTO,

 Considerando o teor da certidão de ref.: 77, RETORNEM os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 04 de dezembro de 2017.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52776 Nr: 3403-96.2017.811.0034

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurosan Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo acusado MAUROSAN RODRIGUES SOUZA, mantendo a 

prisão cautelar do próprio, sobretudo diante da manutenção dos requisitos 

autorizadores e ensejadores para tal providência.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.No mais, não subsistindo outras questões 

pendentes de análise, ARQUIVEM-SE o presente auto de prisão em 

flagrante.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom 

Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 46602 Nr: 766-75.2017.811.0034

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdIeJdCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 766-75.2017.811.0034 – Código 46602

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Curadoria da Infância e Juventude da Comarca de 

Dom Aquino-MT

PARTE REQUERIDA: Jakson dos Santos Pereira.

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Jakson dos Santos Pereira, Rg: 

23290293 SSP MT Filiação: Denildo Pereira de Souza e Luciana Bispo dos 

Santos, data de nascimento: 16/06/1999, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Avenida 

João Furtado de Mendonça, Bairro: Vila Esportiva, Cidade: Dom Aquino-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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.

 Despacho: Processo nº: 766-75.2017.811.0034 (Código: 46602) - VISTO, 

Ante o teor de informações constantes nos autos, entendo que esgotados 

os meios de localização da parte ré para intimação acerca da sentença 

proferida à fl. 49/50, pelo que DEFIRO o pedido de intimação por edital 

formulado pelo Ministério Público. Intime-se por edital, observando-se o 

que dispõe o art. 392 do CPP. Cumpra-se. Dom Aquino – MT, 11 de 

dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito.

SENTENÇA: Código – 46602 - VISTO, Trata-se investigação de ato 

infracional contra o adolescente JAKSON DOS SANTOS PEREIRA por ter 

cometido ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 33, da Lei 

11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/2003. O Ministério requereu extinção 

do feito ante a falta de interesse de agir, vez que atingiu a maioridade, não 

mais se sujeitando aos procedimentos do ECA (fls. 47/48). É o relatório. 

Decide-se. Conforme consta na qualificação o adolescente JAKSON DOS 

SANTOS PEREIRA atingiu a maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do 

Código Penal e 5o do Código Civil de 2002. O adolescente nasceu em 

16/06/1999 e, assim, conta hoje com mais de 18 anos. Assiste razão ao 

órgão ministerial, diante do que prescreve o art. 121, § 5º do ECA. Não 

persiste a pretensão socioeducativa quando o adolescente atinge a 

maioridade. Declaro extinta a punibilidade de JAKSON DOS SANTOS 

PEREIRA, em virtude de ter atingido a maioridade, conforme art. 121, § 5º 

do ECA. DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS APÓS O TRÂNSITO 

EM JULGADO DA SENTENÇA. Quanto à droga apreendida, oficie-se à 

Autoridade Policial responsável para proceder a sua destruição, em 

consonância com a Lei de Drogas. Com relação aos valores apreendidos, 

nos termos do artigo 91, II, CP, DECRETO A PERDA dos mesmos em favor 

da União por restarem comprovados a sua origem com o tráfico de droga, 

devendo ser encaminhados ao Fundo Nacional Antidrogas. Quanto aos 

aparelhos celulares apreendidos, por servirem ao fomento do tráfico de 

droga, DECRETO O SEU PERDIMENTO, sendo que, deverão os mesmos 

serem destinados à Polícia Civil local que, após habilitar nova linha, poderá 

utilizá-los nas suas atividades de combate ao crime. Com relação a 

balança de precisão, por servir ao fomento do tráfico de droga, DECRETO 

O SEU PERDIMENTO, sendo que, deverá a mesma ser destinada à Polícia 

Civil local que, deverá utiliza-la nas suas atividades de combate ao crime. 

DESTINAÇÃO DA ARMA DE FOGO ANTES DO TRANSITO EM JULGADO 

DA SENTENÇA. Analisando atentamente os autos constato haver a 

apreensão de 01 (um) garrucha calibre 22, na qual foi periciada em 16 de 

fevereiro de 2017 (laudo pericial criminal nº 200.02.03.2017.002279-01). 

POIS BEM. O artigo 1º da Resolução nº 134 de 21/06/2011 a qual dispõe 

sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições e a sua destinação 

preceitua que: Art. 1º As armas de fogo e munições apreendidas nos 

autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser encaminhadas ao 

Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos previstos no 

art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração do respectivo laudo 

pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação 

do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição. Por sua vez, o referido artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, a qual 

dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 

outras providências, rege que: Art. 25. As armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não 

mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. Assim, 

considerando já ter havido a elaboração de laudo pericial, considerando a 

intimação das partes, considerando não haver informações de eventual 

proprietário de boa-fé e considerando que o(s) objeto(s) não mais 

interessa(m) à causa, DETERMINO que seja(m) ele(s) desvinculado(s) do 

processo e remetido ao Comando do Exército, antes do transito em julgado 

da sentença condenatória já proferida nos autos. Advirto que a remessa 

de armas de fogo, acessórios ou munições ao Comando do Exército 

deverá obedecer ao disposto no artigo 4.º do Provimento n.º 05/2017- 

CGJ. Após, certifique-se. Por fim, transitada em julgada a sentença e 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Dom Aquino – MT, 26 de setembro de 2017. Luciana Braga Simão 

Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 15 de dezembro de 2017.

Erick Leite Ferreira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 666-91.2015.811.0034

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJL, FFG, JS, ASDMS, NFSL, MdLdO, MRdS, 

FRDS, MdON, NCDS, EBdA, FAPR, LCDS, JRSJ, ARDS, MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, LUCIENE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 Processo nº 666-91.2015.811.0034 (Código 38260)

VISTO,

Considerando o certificado à ref.: 139, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 18 de dezembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 3375-31.2017.811.0034
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 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRdO, SAB, ARS, DRS, MWPB, JRP, MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623-B, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 (...) Desse modo, pelos motivos acima expostos e, embora a segregação 

provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões 

para sua decretação, por ora, subsistem.Posto isso, INDEFIRO os pedidos 

de revogação da prisão temporária dos representados ADEUVANE 

ROCHA SOUZA e JORGE ROBERTO PIRES, vulgo “BAIANO”, notadamente 

por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar. Int imem-se.Cumpra-se,  expedindo o necessár io.Às 

providências.Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-08.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000349-08.2017.8.11.0034 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: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 14/02/2018 Hora: 13:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ROBERTA DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000305-86.2017.8.11.0034 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: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 07/02/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-47.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000327-47.2017.8.11.0034 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - MT22445/O-O, LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT0019588A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 31/01/2018 Hora: 16:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-81.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA OAB - 270.278.801-72 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE DOM AQUINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000036-81.2016.8.11.0034 REQUERENTE: IRENE DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT PROCURADOR: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA Vistos, etc. Dispenso o relatório, com amparo o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por IRENE DA SILVA PEREIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, na qual busca 

a realização de cirurgia de revascularização miocárdica, conforme 

prescrição médica, devido a graves problemas cardíacos. Contudo, 

observo que, sobrevieram informações nos autos quanto à reanálise do 

quadro clínico e o tratamento inicialmente indicado, o que foi devidamente 

confirmado pela parte autora na petição ID n. 6737065. Nessa condição, 

tem-se a ocorrência da perda do objeto por fato superveniente, o que 

implica na falta de interesse processual. Diante do exposto, REVOGO a 

liminar deferida e DECIDO PELA EXTINÇÃO do processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do novel Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios por serem os requeridos 

isentos de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, 

do Provimento 27/04-CM e, ainda, por serem incompatíveis em primeiro 

grau de jurisdição, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Dom Aquino-MT, 15 de dezembro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES 

C A B R A L  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ HOMOLOGAÇÃO Homologo o projeto de sentença elaborado pela juíza 

leiga. P.R.I. Transitada em julgado, não havendo demais requerimentos, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Dom 

Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

781.966.201-87 (PROCURADOR)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 
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1000076-29.2017.8.11.0034 REQUERENTE: COSME JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT PROCURADOR: EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES, ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA 

BARBIERO TEIXEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório, com amparo o artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, proposta por COSME JOSE DOS SANTOS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, na qual se 

postula a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico de 

“VITRECTOMIA E FACECTOMIA”, em caráter de urgência, sob risco de 

cegueira. Verifica-se que foi deferido o pedido de antecipação da tutela e 

com informação de seu cumprimento no ID n. 9499089. O Município não 

apresentou contestação, apenas prestou informações, todavia, não são 

aplicados os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública decorrente da 

indisponibilidade do interesse público, na forma prevista no art. 345, II, do 

CPC. Passa-se à apreciação. Registre-se, de início, que o cumprimento da 

medida liminar não conduz a perda do objeto, sendo necessária a 

apreciação definitiva, em virtude da sua condição provisória. Neste 

sentido: “(...) 1. A concessão da antecipação da tutela, ainda que tenha 

entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter 

provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por 

decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final 

julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito. 2. É solidária a 

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de 

saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que 

deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. 

Tratando-se de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, 

refletido pelo direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, não 

caracteriza violação ao princípio da independência dos poderes quando o 

Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais 

intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. (...)” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

170557/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, 

Publicado no DJE 14/07/2017) Outrossim, constata-se, desde logo, que a 

parte autora é assistida pela Defensoria Pública, cuja representação é 

vinculada ao critério da hipossuficiência econômica, conforme art. 134, da 

Constituição Federal e Lei Complementar Estadual nº 146, de 29 de 

dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso). Ademais, o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Na 

hipótese dos autos, a parte autora foi diagnosticada com um quadro 

“cristalino luxado” em seu olho direito, sendo lhe prescrita a necessidade 

de procedimento cirúrgico “VITRECTOMIA E FACECTOMIA”, havendo risco 

iminente de cegueira. É sabido que os serviços de saúde pública são de 

relevância pública e de responsabilidade do poder público, em face da 

necessidade de se preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a 

própria vida. É direito do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – 

tratamento adequado, indispensável à sobrevivência de quem dele 

necessitar quando não puder prover o sustento próprio sem privações. 

Por conseguinte, diante desta perspectiva estrutural, ao Estado 

democrático pesa o dever de assegurar, na sua mais ampla feição e 

amplitude, o direito à saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na 

medida em que deve providenciar a implementação de ações e políticas 

públicas que promovam e garantam, de modo universal e em igualdade de 

acesso, a consecução de tal direito a todos os cidadãos. É o que se infere 

do art. 196 da Constituição Federal, in verbis: “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”. Acerca disto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

é firme no sentido que constitui obrigação solidária de todos os entes 

federativos a garantia ao acesso à saúde, inclusive, sob a sistemática da 

repercussão geral: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ) Desta feita, o conjunto fático-probatório comprova a 

necessidade da parte requerente em se submeter ao tratamento cirúrgico 

indicado na exordial, com fundamento nos documentos médicos 

acostados aos autos e confirmado pelo NAT em seu parecer. Nesta linha 

de intelecção, não pode o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom 

Aquino/MT, se eximirem do dever constitucional de promover e recuperar 

a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, sabidamente universal 

e integral, pois tal proceder afronta o direito fundamental à saúde 

albergado na Lex fundamentallis. Frise-se que a procedência deverá ser 

restringida a prescrição médica, sob pena de pautar-se em situações 

hipotéticas e impossíveis de se avaliar a necessidade de tratamento 

distinto da tramitação regular. Prosseguindo a análise do feito e 

adentrando na insurgência do Estado de Mato Grosso em relação à multa 

(astreinte) imposta por eventual descumprimento da tutela antecipada 

concedida, imperioso registrar que se cuida de faculdade expressamente 

cometida ao magistrado pelo Código de Processo Civil, que, à luz do artigo 

536, § 1º, estatui: “Art. 536. (...) § 1º Para atender o disposto no ‘caput’, o 

juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 

obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 

requisitar o auxílio de força policial”. NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, com propriedade, lecionam: “Deve ser 

imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser 

significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz 

não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no 

pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor 

da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa 

é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu 

intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve 

sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o 

alto valor da multa fixada pelo juiz.” (in Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 8 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 461). Não obstante, atualmente o 

bloqueio das verbas públicas tem se tornado medida mais eficaz para o 

cumprimento das ordens judiciais. Por guardar similitude com a matéria 

discutida neste feito, trago à colação a decisão proferida pela Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER 

DO ESTADO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART.196 

DA CARTAMAIOR – MULTACOMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE 

MEDIDA MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO. É inconteste o dever do 

Estado de promover atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde do cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a 

existência de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela 

pretendida, devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (QUARTA 

CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 148836/2012 - 

CLASSE CNJ – 1728)”. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

novel Código de Processo Civil, DECIDO PELA RATIFICAÇÃO da 

antecipação de tutela deferida e pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial e 

CONDENO o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino/MT a 

submeter o requerente COSME JOSE DOS SANTOS ao tratamento médico 

indicado – “procedimento cirúrgico oftalmológico de VITRECTOMIA E 

FACECTOMIA”, conforme prescrição médica. Sem custas e sem 

honorários advocatícios por serem os requeridos isentos de acordo com 

item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM e, ainda, por serem incompatíveis em primeiro grau de jurisdição, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino-MT, 

15 de dezembro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____ HOMOLOGAÇÃO Homologo o projeto de sentença elaborado pela 

juíza leiga. P.R.I. Transitada em julgado, não havendo demais 

requerimentos, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017. LUCIANA 

BRAGA SIMÃO TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-98.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO DOS REIS LIMA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE DOM AQUINO SENTENÇA Número do Processo: 

8010447-98.2015.8.11.0034 REQUERENTE: LOURIVALDO DOS REIS LIMA, 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com amparo o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Trata-se de ação em fase de cumprimento de 

sentença proferida no ID n. 2363838, cujo teor julgou procedente a 

pretensão autoral “para que o Estado realize o imediato tratamento médico 

cirúrgico e pós-cirúrgico (cirurgia de RTU de próstata), adequado à real 

necessidade do requerente, conforme prescrição médica, devendo 

realizar a cirurgia no prazo de 05 (cinco) dias (...)”. A parte autora 

informou que foi cumprida a sentença (ID n. 4813977). Ante o exposto, 

DECIDO PELA EXTINÇÃO do processo, COM RESOLUÇÃO de mérito, pela 

satisfação da obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

CPC de 2015. Considerando a certidão de ID n. 2363864, prossiga-se com 

a prestação de contas com a renovação do ato. Sem custas e sem 

honorários advocatícios por serem os requeridos isentos de acordo com o 

item 2.14.5 da CNGC, e o artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM e, ainda, por serem incompatíveis em primeiro grau de jurisdição, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. Dom Aquino-MT, 

15 de dezembro de 2017. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ HOMOLOGAÇÃO Homologo o projeto de sentença elaborado pela 

juíza leiga. P.R.I. Transitada em julgado, não havendo demais 

requerimentos, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 15 de dezembro de 2017. LUCIANA 

BRAGA SIMÃO TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-74.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN BARRETO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIMENTA PEREIRA OAB - MG105287 (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Número do Processo: 

1000073-74.2017.8.11.0034 REQUERENTE: VALDEVAN BARRETO DE 

MELO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA., CITY 

LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A Vistos, etc. Tendo em 

vista a juntada de impugnação à contestação (ID n. 7313255) e 

documentos novos apresentados pela parte autora, em respeito ao 

princípio do contraditório, intime-se as requeridas LOSANDO PROMOÇÕES 

E VENDAS LTDA e DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para, querendo, 

manifestarem-se a respeito dos documentos (ID n. 7313439, 73313605, 

7313643, 7313699, 7313716, 7313736, 7313767, 7313877, 7313909, 

7313926, 7313948, 7314039, 7314039, 73314118, 7314185, 7314190, 

7314974, 7315005), no prazo de 05 (cinco) dias. Findo o prazo, com ou 

sem manifestação das reclamadas, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos para prolação da sentença. Dom Aquino - MT, 18 de 

dezembro de 2017. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-17.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000329-17.2017.8.11.0034 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - MT22445/O-O, LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT0019588A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 31/01/2018 Hora: 17:00, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 18 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-38.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

ELKA PATRICIA RODRIGUES OAB - SC44144 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000347-38.2017.8.11.0034 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) Advogados do(a) REQUERENTE: ELKA 

PATRICIA RODRIGUES - SC44144, LUCIANO PORTUGUES - 

MT0006365A-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 

07/02/2018 Hora: 17:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 18 de dezembro de 2017.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-72.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY TORRES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 
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8010397-72.2015.8.11.0034 REQUERENTE: ELENY TORRES DE AMORIM 

REQUERIDO: OI S/A VISTO, Considerando o certificado retro, INTIME-SE a 

parte requerente para manifestar nos autos, no prazo de cinco (05) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Sem prejuízo, INTIME-SE, também, a parte requerida, para, 

querendo, em igual prazo, manifeste-se nos autos, notadamente quanto a 

eventual prorrogação da blindagem, sob pena do retorno do trâmite da 

ação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 

Aquino/MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000309-26.2017.8.11.0034 VISTO, De início, RECEBO a emenda à inicial. 

Por corolário, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-89.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE LARA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

MELHADO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010370-89.2015.8.11.0034 REQUERENTE: WILSON DE LARA NUNES 

REQUERIDO: MELHADO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO 

ITAUCARD S/A VISTO, Considerando a justificativa apresentada, DEFIRO o 

pedido e DILATO o prazo para cumprimento do comando judicial por mais 

10 (dez) dias, a iniciar-se da data do protocolo do requerimento. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 18 

de dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-18.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000079-18.2016.8.11.0034 REQUERENTE: ANDRADE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, INTIMEM-SE as partes 

acerca do retorno dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, 

decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, certifique-se, 

remetendo-se, em seguida, os autos AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-53.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010105-53.2016.8.11.0034 REQUERENTE: ANDERSON DIAS ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno 

dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, 

os autos AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 18 de 

dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-50.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000094-50.2017.8.11.0034 REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, INTIMEM-SE as partes acerca do 

retorno dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem manifestação, certifique-se, remetendo-se, em 

seguida, os autos AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 

18 de dezembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-51.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000275-51.2017.8.11.0034 EXEQUENTE: VALDIR SCHERER EXECUTADO: 
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ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos. Com a devolução dos 

cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 

acordo com o cálculo apresentado, observando as formalidades legais, e 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando, em seguida, 

ao representante legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 

3º, inciso II, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-26.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000115-26.2017.8.11.0034 REQUERENTE: CARLINHO RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, INTIMEM-SE as 

partes acerca do retorno dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, 

decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, certifique-se, 

remetendo-se, em seguida, os autos AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-32.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CARDOSO GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT0019573A (ADVOGADO)

TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA OAB - MT0015981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Número do Processo: 

1000231-32.2017.8.11.0034 REQUERENTE: DOMINGOS CARDOSO 

GODINHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual as parte 

anteriormente qualificadas litigam acerca do desaparecimento do valor de 

R$ 19.626,34 (dezenove mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis 

centavos) da conta de titularidade do reclamante. Tendo em vista a 

peculiaridade do presente caso, intime-se as partes para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se a respeito de eventuais provas que 

pretendem produzir. Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Dom 

Aquino - MT, 16 de dezembro de 2017. LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-69.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDESI SENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-69.2015.8.11.0034 REQUERENTE: HERNANDESI SENA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A VISTO, Considerando o certificado retro, 

INTIME-SE a parte requerente para manifestar nos autos, no prazo de 

cinco (05) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Sem prejuízo, INTIME-SE, também, a parte 

requerida, para, querendo, em igual prazo, manifeste-se nos autos, 

notadamente quanto a eventual prorrogação da blindagem, sob pena do 

retorno do trâmite da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 18 de dezembro de 2017. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2018

* O Edital 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 das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50911 Nr: 811-09.2011.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Processo nº 811-09.2011.811.0093

Código nº 50911

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, contra JOÃO POMPILIO LEITE, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 A inicial de fls. 08/11, aduz que a parte requerida firmou contrato de CCB 

sob o nº 2562909, para aquisição do bem “STRADA FIRE CE, FIAT, COR 

PRETA, 2003, PLACA JZY 6138, CHASSI 9BD27807032383345”, no valor 

de R$ 19.046,52 (dezenove mil quarenta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, no valor de R$ 

529,07 (quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos), iniciando-se em 

25/10/2009 e término no dia 25/09/2012.

 Ademais, alega que o requerido tornou inadimplente com suas 

obrigações, tendo sido constituído em mora, motivo pelo qual requer a 

busca e apreensão do bem objeto da presente ação.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/28, sendo devidamente 

recebida às fls. 29/29v, oportunidade em que foi deferido o pedido liminar.

 Parte requerida apresentou petição às fls. 39, informando ter quitado 

integralmente o débito relativo ao bem componente dos autos (fls. 40), 

razão pela qual a parte requerente manifestou-se discordando com a 

petição juntada pela parte requerida (fls. 43/44).

Desse modo, em decisão de fls. 46, este Juízo indeferiu o pedido de fls. 

39, e determinou o cumprimento da liminar deferida nos autos (fls. 46).

Diligência positiva de busca e apreensão às fls. 66/67.

 Manifestação da parte requerente às fls. 70/70v requerendo a 

autorização para venda do bem, declarando rescindido o contrato entre as 

partes.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.
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 Cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta o parcial 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de 

produção de outras provas”.

Por não haver questões processuais pendentes, passo à análise do 

mérito.

O art. 3º e parágrafos do DL n. 911/1969 teve constitucionalidade 

reconhecida tanto pelo STF como pelo Superior Tribunal de Justiça , este 

em sede de uniformização jurisprudencial, já que antes de ofender os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, propicia mais celeridade e 

segurança jurídica.

Demais disso, não basta a singela alegação de violação do devido 

processo legal em sua feição processual, mormente no caso presente em 

que a parte foi instada a adimplir a dívida e, não obstante, alegou ter 

efetuado o pagamento integral da divida, contudo anexou às fls. 40, boleto 

referente a contrato celebrado com o Banco Itaú, ou seja, banco diverso 

do requerente.

 Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é demasia 

pontuar, a alienação fiduciária é ‘uma modalidade contratual em que o 

comprador transfere a propriedade do bem como garantia do 

financiamento, sendo que essa transferência é realizada em caráter 

fiduciário. Desse modo, quem está concedendo o financiamento fica 

apenas com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse 

indireta, permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até 

completar o pagamento da última prestação.

 Assim se durante a execução do contrato, o devedor não cumprir a sua 

obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no 

patrimônio do credor, sendo que, a partir dessa consolidação, o credor 

fiduciário pode promover a venda do bem para, através da alienação, 

obter o valor correspondente ao seu crédito.

É certo que, de acordo com a redação original do Decreto-Lei n. 911, de 

1º. 10.1969, a eficácia da consolidação da propriedade e da posse plena 

ocorria no momento do trânsito em julgado da sentença proferida no 

processo da ação de busca e apreensão (art. 3º, § 5º, da antiga redação 

do DL 911/69), sendo que, anteriormente ao trânsito em julgado da 

sentença, o credor não poderia promover a venda extrajudicial do bem 

alienado fiduciariamente para se ressarcir do valor do seu crédito.

Dessa forma, a alteração promovida pela lei 10.931/04 antecipou a 

consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, visto que, 

vale repisar, pelo procedimento anterior, a propriedade só se consolidava 

com o credor após transitada em julgado a sentença que julgasse 

procedente o pedido, o que não mais ocorre .

Limitando-se o âmbito de cognição à propriedade fiduciária, mora e ao 

pagamento, o pleito é de ser julgado procedente.

 Inequivocamente o contrato foi celebrado entre as partes e, de igual 

modo, não houve demonstração de pagamento nas datas azadas, 

situação que outorga, e confirma, à parte requerente a condição de 

proprietária fiduciária.

No que pertine à caracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, 

em sede de recurso repetitivo , deixou consignado que não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Demais disso, a normativa que rege a espécie preceitua que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada expedida, facultando-se ao credor 

considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, 

independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na inicial, razão pela qual:

1) DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes (fls. 

15/18);

2) TORNAR definitiva a liminar concedida, reintegrando o requerente na 

posse do bem descrito na inicial e consolidando em seu patrimônio sua 

propriedade plena e exclusiva.

3) AUTORIZAR a venda do bem objeto da presente ação à terceiros (fls. 

70v), o qual deverá ser comprovado nos autos pelo credor.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os ofícios necessários, e por igual, as necessárias 

comunicações, de forma que o autor consiga alienar a terceiros o veículo 

apreendido.

 Se o valor arrecadado com a venda do veículo for superior que o saldo 

devedor, a sobra deverá ser restituída ao requerido, sob pena de ensejar 

enriquecimento sem causa.

Tendo em vista o acolhimento da pretensão autoral, condeno o requerido a 

arcar com as verbas sucumbenciais, devendo reembolsar todas as 

custas e despesas processuais ao requerente, bem como a pagar os 

honorários advocatícios da parte adversa, que baseado na complexidade 

da matéria e por não haver condenação em espécie, fixa-se 10% sobre o 

valor da causa na forma do artigo 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 23 de Junho de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-64.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/01/2018 AS 14:00 H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-49.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO DE RAMOS ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/01/2018 AS 14:15H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-34.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/01/2018 AS 14:30H.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 15372 Nr: 1061-07.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA CACHIMBO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BAUMGRATZ, Espólio de Dilmar 

Antônio de Avila, Geni Horsczaruk de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Sharon dos Santos - 
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OAB:14712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Certifique-se acerca da ausência da data e local de emissão da nota 

promissória acostada às fls. 232.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110893 Nr: 3414-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenid Ribeiro Bellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 (...)Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não 

encontrando sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo procedente a 

denúncia de fls. 4/4v, para PRONUNCIAR KENID RIBEIRO BELLINI, 

brasileiro, solteiro, natural de Matupá/MT, nascido em 23.03.1992, portador 

do RG n.° 2781960-4, filho de Vilmar Rosalino Bellini e Edina Maria Ribeiro, 

residente e domiciliado na Avenida José Nelson Coutinho, Bairro Centro, 

Guarantã do Norte, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o 

E. Tribunal do Júri pela prática da conduta criminosa capitulada no art. 121, 

§ 2°, II (motivo fútil) e IV (dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, II, c/c 

121, § 2°, II (motivo fútil) c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.(...)Desta 

feita, permanecendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo 

Penal, considera-se inaplicável a substituição da prisão pelas medidas 

cautelares dispostas no artigo 319 do mesmo "codex", por não existir 

adequação destas soluções alternativas à gravidade do crime e às 

circunstâncias do fato, conforme preceitua o artigo 282, II, do Código Penal 

Brasileiro, de modo que a manutenção da prisão do acusado é medida que 

se impõe.Intimem-se pessoalmente o acusado pronunciado, nos termos do 

art. 420 do CPP.Transcorrido in albis o prazo recursal, dê-se vistas dos 

autos ao douto representante do Ministério Público e ao defensor, para 

arrolamento de testemunha e requerimento de diligências (art. 422 do 

CPP). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108682 Nr: 2164-92.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Segismundo Basilio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-93.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LOURENCO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 09:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-62.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ADRIANO POMMER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 09:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-39.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA PAULUCCI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 09:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCELINO DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 10:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 10:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-91.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 10:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-76.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 11:00 

horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-61.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 11:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 11:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-31.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 12:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-16.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 12:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-98.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 12:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-83.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 13:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-68.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA NERIS FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31/01/2018, às 13:20 

horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39525 Nr: 22-11.2016.811.0036

 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: Silvania Maria Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Antonio Filipim Goulart - Prefeito Municipal 

de Guiratinga-MT, João Antônio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O

 Autos n°: 22-11.2016.811.0036

 Código: 39525

Mandado de Segurança

 Decisão.

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerente para manifestar-se dando prosseguimento 

do feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41538 Nr: 564-29.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Schwingel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Dessa forma, DETERMINO que a parte executada seja CITADA do 

inteiro teor da inicial, no endereço declinado nos autos, por Oficial de 

Justiça, independente do prévio pagamento das respectivas diligências, 

para que no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829 

do Novo CPC), advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os 

honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo 

pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, caput e §1º do Novo C.P.C.). 2) ADVIRTA-A de que, 

contado da data da juntada aos autos do mandado cumprido, passará a 

fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar embargos, por meio de 

advogado (a), independentemente de penhora, depósito ou caução, (art. 

914 e 915, caput, do Novo C.P.C.). 3) Decorrido tal prazo sem pagamento 

ou oferecimento de bens, DEVERÁ ser procedida a PENHORA em tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros 

custas e honorários advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, 
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lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, o executado (art. 

829, § 1º e 841, caput, do Novo C.P.C). 4) Em não sendo localizado o 

executado para intimação da penhora, CONSTARÁ na certidão 

detalhadamente as diligências realizadas. Se a penhora recair sobre bens 

imóveis, PROCEDA a INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, caput, do Novo 

CPC). 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o 

prazo da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora 

de bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento 

no feito, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 15/12/2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1072-43.2014.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclides de Oliveira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:, Nelson Paschoalotto - OAB:SP-108.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1072-43.2014.811.0036

 Código: 34381

Busca e Apreensão

 Decisão.

 Vistos etc.

Tendo em vista certidão em fl. 117 informando que o endereço acostado 

aos autos pelo requerente em fl. 116 é o mesmo que o Sr. Oficial de 

Justiça compareceu não logrando êxito em localizar o requerido, INTIME-SE 

a parte requerente para manifestar-se dando prosseguimento do feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34949 Nr: 1338-30.2014.811.0036

 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: Jocima Costa Talon Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1338-30.2014.811.0036

 Código: 34949

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

252/269), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

Tendo o requerido apresentado contrarrazões (fls. 274/289), 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39477 Nr: 11-79.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 11-79.2016.811.0036

Código: 39477

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Em analise detalhada dos autos DETERMINO que abra vista dos autos ao 

Ministério Público, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em 

querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP). Em 

seguida, abra-se vista à defesa, com a mesma finalidade.

 Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

 ,

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45004 Nr: 2177-84.2016.811.0036

 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: Osvaldo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 2177-84.2016.811.0036

 Código: 45004

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

54/71), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os arts. 

1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34742 Nr: 1237-90.2014.811.0036

 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 Amesterdan dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1237-90.2014.811.0036

 Código: 34742

Civil

Decisão.
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Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

283/300), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40310 Nr: 248-16.2016.811.0036

 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: Aparecido Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando dos Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 248-16.2016.811.0036 (40310)

Ação de Obrigação de Fazer

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique novo endereço do requerido ou requeira o que 

entender necessário, conforme certidão de fl. 35, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40371 Nr: 263-82.2016.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Tadia Camila Rodrigues Santarem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 263-82.2016.811.0036

 Código: 40371

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

174/180), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44930 Nr: 2142-27.2016.811.0036

 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: Antonio de Moraes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 2142-27.2016.811.0036

 Código: 44930

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

60/77), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os arts. 

1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de Dezembro de 2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 2619-50.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grão de Ouro Comércio Atacadista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Vilela Pacheco e Cia. Ltda. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Kurz Roggia - 

OAB:13.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de prejuizo na realização da citação/arresto/remoção e 

avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10822 Nr: 80-29.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - C 

R C M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pirozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT, Rubens Mattoso Ribeiro - OAB:12326/MT, Taísa 

Esteves Matsubara Sanches - OAB:11360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Processo n.º 2007/2 (10822)

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento no princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte executada, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE em relação ao Termo de Penhora, 

Avaliação e Depósito de fls. 144/147, bem como em relação ao petitório do 

exequente de fl. 149, sob pena de preclusão do direito.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10862 Nr: 156-53.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Intimar a parte autora e o advogado da parte autora para que traga aos 

autos as informações bancarias necessárias para expedição de alvará 

eletrônico, do advogado com relação a sucumbências em virtude das 

novas regras da Resolução 11/2014 - do Tribunal Pleno, que regulamenta 

os depósitos judiciais do Poder Judiciário de Mato Groso, a qual determina 

a liberação de valores referente a depósitos judiciais somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33077 Nr: 181-22.2014.811.0036

 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: Empresa Guiratinguense de Radiofusão Ltda - Rádio 

Garça Branca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comunitária de Desenvolvimento 

Artistico e Cultural - Lider F M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 181-22.2014.811.0036 (33077)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

POSTERGO a análise dos pedidos expostos no petitório de cumprimento 

de sentença (fls. 132/138), para momento posterior a juntada nos autos da 

memória de cálculos atualizada do débito que o exequente entende 

cabível, pois resto convicto que é ônus do Exequente a juntada do 

demonstrativo de atualização de seu crédito, não podendo passar tal 

encargo para o Poder Judiciário, com remessa para a contadoria judicial, 

conforme os artigos 523 e 524 do Novo Código de Processo Civil.

1) Nesse sentido, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a memória de cálculos 

devidamente atualizada do débito que entende devido pela parte 

executada, sob pena de extinção da presente fase do cumprimento de 

sentença, sem resolução do mérito.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 034/2017/DF.

O Doutor Aroldo José Zonta Burgarelli, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e; CONSIDERANDO a possibilidade de o 

Juiz de Direito e Diretor do Foro encontrar-se ausente da Comarca, no 

período aprazado para encaminhamento das notas fiscais e relatórios 

para pagamentos dos servidores credenciados ao Funajuris, qual seja, até 

o dia 05 (cinco) do mês subsequente à prestação do serviço; 

CONSIDERANDO que poderá haver prejuízos nos vencimentos dos 

servidores credenciados em caso de atraso no encaminhamento das 

notas fiscais e relatórios, uma vez que necessitam da assinatura original 

do Magistrado; RESOLVE: AUTORIZAR o servidor investido na função de 

Gestor Geral a atestar as Notas Fiscais dos servidores credenciados, 

bem como assinar os relatórios, nos casos em que o Juiz de Direito e 

Diretor do Foro não encontrar-se na Comarca, devendo uma cópia da 

presente Portaria ser encaminhada juntamente com os relatórios. 

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se, dando ciência aos interessados. 

Guiratinga/MT, 19 de dezembro de 2017. AROLDO JOSÉ ZONTA 

BURGARELLI Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-03.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº 8010041-03.2017.8.11.0036 REQUERENTE: BENEDITA ROSA DE 

SOUZA. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Trata-se de ação de reclamação proposta por BENEDITA 

ROSA DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 575 de 700



no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse 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. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Cumpra-se. 

Guiratinga/MT, 18 de dezembro de 2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87132 Nr: 3020-29.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdS, MVPDS, CLAUDEIR BRAZ AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3020-29.2017.811.0096

Código n. 87132

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a obtenção do benefício de pensão 

por morte, ajuizado por CLAUDEIR BRAZ AUGUSTO, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A parte autora compareceu aos autos pugnando pela desistência da ação 

(Ref. 04), vez que existe demanda idêntica a presente tramitando neste 

juízo.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação previdenciária, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, contudo, 

suspendo sua exigibilidade vez que defiro a gratuidade da justiça.

Sem honorários, pois não houve citação.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Itaúba-MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 1155-05.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 “Vistos etc.

Inicialmente, ante a ausência do defensor do réu nesta audiência, não 

apresentado nos autos justificativa ou pedido de redesignação da 

solenidade, DETERMINO ao causídico que justifique, no prazo de 05 

(cinco) dias, o não comparecimento. No mais, no intuito de dar 

prosseguimento à instrução do feito, com fundamento no art. 265, § 2º, do 

CPP, NOMEIO, exclusivamente para este ato, como defensora dativa, a 

Dra. Cristina Burato, OAB/MT 18484, pelo que arbitro em seu favor 

honorários advocatícios no importe de 1,5 URH, considerando o disposto 

na tabela de honorários da OAB/MT e na CNGC/TJMT. EXPEÇA-SE certidão 

de crédito para recebimento da verba honorária junto ao Estado de Mato 

Grosso.

De outro lado, DEFIRO o pedido Ministerial formulado no item 5. Desse 

modo, INTIME-SE a vítima Cleverson Bortolamedi para comparecer à 

audiência de continuação que DESIGNO para o dia 22 de fevereiro de 

2018, às 14h:40min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados’’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79243 Nr: 843-29.2016.811.0096

 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: MARLETE BOSQUETTI, ADALTO LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 843-29.2016.811.0096

Código n. 79243

Vistos etc.

Ante a petição à Ref. 37 e, considerando a nomeação da douta causídica 

neste feito (Ref. 01), FIXO os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor da defensora dativa, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83352 Nr: 1013-64.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONALDO BENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:18484/MT

 “Vistos etc.

HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas Jucelei Peralta 

Romeiro e Anderson da Silva.

Uma vez que o Parquet já apresentou alegações em audiência, DEFIRO o 

pedido da defesa, pelo que concedo-lhe o prazo de 05(cinco) dias para 

apresentação das alegações finais na forma de memoriais.

Após, venham-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Saem os presentes intimados’’.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 3038-50.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TÚLIO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Processo número: 3038-50.2017.811.0096

Código n°: 87159

Vistos etc.

DESIGNO o dia 02 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15H40MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a ré ELIANE 

MARTINS DE SOUZA, sob as penas da lei, para ser inquirida neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 3039-35.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3039-35.2017.811.0096

Código nº: 87161

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora colacionou junto à 

exordial alguns documentos ilegíveis (RG e CPF), apresentou comprovante 

de endereço desatualizado, bem como não comprovou o início de prova 

material do período de carência do benefício requerido.

Desta forma, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da inicial, juntando ao processo cópia legíveis 

dos documentos, comprovante de residência atualizado e em seu nome, 

bem como que apresente documentos que comprove o início de prova 

material especificamente quanto ao período de carência do benefício 

requerido, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 c/c artigo 332, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que foram anexados diversos documentos em nome 

de terceiros, determino que a parte autora apresente documentos que 

comprove o parentesco entre José Bernardo de Oliveira e Francisco 

Antônio Pereira de Araújo, ou justifique a inserção dos r. documentos 

neste feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, ___ de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85799 Nr: 2156-88.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordi da Silva Oliveira, Josiano Gonçalves 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 “Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista que o acusado Jordi da Silva Oliveira não foi 

conduzido a esta comarca para a realização de seu interrogatório, o que 

inevitavelmente prolonga o desfecho do caso, com prejuízo à adequada 

prestação jurisdicional, determino que, OFICIE-SE à CGJ/TJMT, 

comunicando-lhe a ocorrência, a fim de que sejam adotadas providências 

junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso no 

intuito de evitar que atos processuais sejam protelados, notadamente 

quando envolverem processos de réu preso.

 Verifico que tem se tornado cada vez mais frequente a omissão da 

Direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite – Ferrugem, de 

Sinop/MT, quanto ao atendimento das requisições de réus presos para 

comparecimento em atos processuais nesta comarca de Itaúba/MT. 

Reiteradamente, este Juízo vem levando o caso ao conhecimento da 

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como determinado 

acima. Em resposta, a CGJ/TJMT, no Expediente nº 

0113974-42.2017.811.0000, noticiou a expedição de ofício ao Secretário 

de Justiça e Direitos Humanos informando os incidentes, bem como 

informou que “foi proposta a ação nº 1011418-42.2017.8.11.0000 a qual 

teve tutela de urgência deferida, a fim de determinar que o SINDISPEN se 

abstenha de deflagar o movimento grevista na modalidade ‘greve de zelo’, 

devendo a categoria cumprir suas atividades de maneira regular”.

Em consulta ao sistema PJE, infere-se que na decisão, (de 09/11/2017), o 

relator da ação judicial supra, Des. José Zuquim Nogueira, consignou 

ainda que “malgrado a categoria tenha suspenso o movimento grevista em 

24/10/2017, continuam exercendo suas atividades por meio da 

denominada ‘operação legalidade’, o que, a rigor, caracteriza a conhecida 

‘operaçoa tartaruga’ ou ‘greve de zelo’, consistente no exercício de suas 

funções seguindo os critérios operacionais ditados pela própria categoria, 

notadamente, com a austeridade excessiva em prejuízo das atividades 

rotineiras impostas pela Administração.

 Por vislumbrar a presença dos requisitos respectivos, o relator deferiu a 

tutela de urgência para determinar que o SINDISPEN “se abstenha de 

deflagrar o movimento grevista na modalidade “greve de zelo”, devendo a 

categoria cumprir suas atividades de maneira regular, consoante as 

orientações ordinárias indicadas pela Administração Pública, e fixo multa 

diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de 

descumprimento desta decisão”.

Nada obstante, ao que tudo indica, a decisão liminar vem sendo 

reiteradamente descumprida pelos agentes penitenciários, em manifesto 

prejuízo a regular prestação jurisdicional, circunstância que é agravada 

pelo fato de que a omissão no recambiamento dos presos importa, na 

maioria das vezes, no prolongamento do encarceramento do réu, com a 

redesignação de atos processuais e expedição de cartas precatórias, 

fato esse que indubitavelmente não contribui para a melhoria do sistema 

carcerário.

Nesse cenário, tendo em vista que a justificativa apresentada pelo Diretor 

do Presídio de Sinop/MT, à ref. 48 (Ofício nº 2106/2017/DIR/MD), diz 

respeito justamente à “greve de zelo”, cuja prática foi vedada pela liminar 
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acima referida, DETERMINO: (i) seja instaurado inquérito policial contra o 

Diretor do Presídio, João Batista Alves Borba, nos termos do artigo 5º, II, 

do CPP, a fim de que seja apurada eventual responsabilidade criminal pelo 

delito de desobediência (art. 330, CP); (ii) seja encaminhada ao relator da 

Ação Cível Originária nº 1011418-42.2017.8.11.0000 (TJMT) cópia desta 

ata, da requisição da condução do preso (ref. 30), bem como dos 

documentos à ref. 48, para fins de verificação de incidência da multa 

diária fixada na liminar proferida na ação supracitada.

No mais, DEPREQUE-SE o interrogatório do acusado Jordi da Silva Oliveira 

à Comarca de Sinop/MT.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Sinop/MT, a fim de que seja 

oficiada a autoridade policial daquela comarca para que proceda ao 

inquérito policial ora requisitado, devendo a missiva ser instruída com a 

cópia integral destes autos.

Em outra quadra, tendo em vista o não comparecimento da testemunha, 

que foi regularmente requisitada por este juízo (ref. 33), não sendo 

apresentada previamente justificativa para sua ausência, aplico-lhe multa 

no importe de 01 (um salário mínimo), nos termos do artigo 219 do Código 

de Processo Penal.

No mais, ante a inviabilidade da realização da solenidade, REDESIGNO esta 

audiência para o dia 26 DE JANEIRO DE 2018, ÀS 18H:30MIN.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 48095 Nr: 221-86.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON YUJI NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.171

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) do Réu, via DJE, acerca da 

Audiência de Oitiva da testemunha ERICK PAULO TRINDADE ABDALA, 

designada nos autos da Carta Precatória Nº 4963-89.2016.811.0040 - 

Cód. 151880 que traminta perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Sorriso-MT, para o dia 07/02/2018, às 16:15 horas, conforme 

Ofício nº 1524/2017 juntado às fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 70655 Nr: 898-19.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANET JUNIOR, MARIA DE LOURDES ARAÚJO 

CANET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 e Art. 1.218, §4º, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resumo da petição inicial, para a confecção do 

Edital de Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76237 Nr: 820-20.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORACTO CARRARA, LUCIMAR ROSA 

CARRARA, ALEX CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Autos nº 820-20.2015.811.0096

Código n°: 76237

Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 28, e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 26 DE JANEIRO DE 2018 

Às 17HS00MIN.

INTIMEM-SE as partes acusadas para comparecem à audiência 

mencionada, bem como intime-se o seu defensor.

Ademais, considerando que as testemunhas arroladas na acusação 

residem na comarca de Alta Floresta/MT, DEPREQUE-SE a inquirição 

destas àquela comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 21 de novembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 5864 Nr: 1537-94.2005.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Custódio de Carvalho Teixeira

 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 ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, de que foi procedido o desarquivamento dos autos conforme pedido 

de fls. 164, devendo o causídico comparecer em cartório para retirar os 

autos em carga, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 5081 Nr: 792-17.2005.811.0027

 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: Valtezer Nicolau Hunhoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Ferreira Martins, Rosana Maria Maia de 

Barros Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deuzânia Marques Vilela Alves 

- OAB:5.177/B/MT, Jedinaldo Macena de Meneses - OAB:18642/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322, Maria Cristina Flores Figueiredo - OAB:4444, Roberley 

Rodrigues Ribeiro - OAB:3022

 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 ao setor de expedição de matéria p/ imprensa, a fim de intimar as 

partes, nas pessoas de seus advogados constituídos, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para que manifestem e requeiram o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 3261-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores da custódia cautelar em 

desfavor do acusado permanecem inalterados, não havendo qualquer fato 

novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual MANTENHO a 

prisão preventiva de Douglas Fernandes, com fundamento na garantia da 

ordem pública.Aguarde-se a conclusão do inquérito policial. Após, 

arquivem-se imediatamente os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.Itiquira/MT, 06 de dezembro de 2017.Milene 

Aparecida Pereira BeltraminiJuiza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 7991 Nr: 221-75.2007.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 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 ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) dativo, via DJE, de 

que foi procedido o desarquivamento dos autos conforme pedido de fls. 

25/29, devendo o causídico comparecer em cartório para retirar os autos 

em carga, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53784 Nr: 3672-59.2017.811.0027

 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, Agnaldo 

de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO, Rogerio Luiz Gallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com amparo no art. 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar de tutela de urgência pleiteada, determinando que os 

requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Itiquira, forneçam 

IMEDIATAMENTE a AGNALDO DE SOUZA SILVA, o medicamento 

Temozolomida (nome genérico), na dose de 260mg por 5 dias, por 6 ciclos, 

correlato ao tratamento de quimioterapia. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 247-20.2000.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Inocente Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Greice Cristina Dorigon - OAB:13.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 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 ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), via DJE, de que foi 

procedido o desarquivamento dos autos conforme pedido de fls. 190/193, 

devendo o causídico comparecer em cartório para retirar os autos em 

carga, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-79.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIRA ALVES BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 15/02/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-79.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIRA ALVES BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 15/02/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES CANDIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 
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agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 25/01/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES CANDIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 25/01/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-12.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADRIANO TEODORO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 08/02/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-12.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADRIANO TEODORO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 08/02/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 23/01/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 23/01/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 13/02/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS LUCIA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Considerando que haviam duas datas de audiência de conciliação 

agendadas, bem como não consta nos autos a publicação no DJE, 

Impulsiono os autos para Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE – advogado e REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 13/02/2018, 

ÀS 08:00 h, sob pena de arquivamento do feito, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, 

CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 

78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Comarca de Jauru

Vara Única

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS JURADOS DA COMARCA DE JAURU/MT 

PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Angela Maria Janczeski Góes, MMa. Juíza de Direito da Comarca de Jauru, 

Estado de Mato Grosso, na forma da lei etc.

 FAZ SABER a todos quantos interessar que, em cumprimento ao disposto 

no artigo 426 do Código de Processo Penal, este Juízo procedeu à escolha 

definitiva das pessoas abaixo relacionadas, que deverão figurar na lista 

geral de jurados desta Comarca para o Exercício de 2018, tendo a escala 

recaída nos seguintes nomes:

 1. Alda Schirley de Aquino - Professora

2. Adão Marcolino Rodrigues – Motorista

3. Ademar Gonçalves Darroz – Comerciante

4. Adiel Pinheiro – Autônomo

5. Adiléia Pereira de Oliveira Cardoso - Professora

6. Agna Silva de Assis – Funcionário Público

7. Alair de Oliveira Ferreira – Funcionário Público

8. Alceu Teodoro de Melo – Professor

9. Aldiane Ferreira Marques – Funcionário Público

10. Alzira Abrante Ferreira Lucatto – Professora

11. Ana Lourdes Rodrigues – Professora

12. Ana Lúcia David - Func. Pública

13. Anderson Pavini – Funcionário Público

 14. Andréia Márcia Gomes - Professora

15. Ângela Francisca Duarte – Funcionária. Pública

16. Aparecida Vieira Machado de Jesus – Professora

17. Arlete Marques Miranda – Comerciante

18. Arlete Martins de Souza Rozan – Apoio Adm. Educacional

19. Ary Rosa da Cunha – Autônomo

20. Beatriz Rodrigues de Oliveira – Professora

21. Carmelito de Carvalho – Carpinteiro

22. Carlos Osmar Gomes Lopes - Pecuarista

23. Célia Renata da Silva Perez - Professora

24. Celita Fernandes de Oliveira e Silva – Professora

25. Cleuza Helena de Oliveira Resende – Comerciante

26. Conceição Aparecida F. Lopes - Professora

27. Cristiane das Dores da Silva – Operadora de Caixa

28. Dandra Renata Souza Lima - Func. Público

29. Dásio José dos Reis – Funcionário Público

30. David Pereira da Silva – Vendedor

31. Débora Saldanha Carneiro – Comerciante

32. Delvair Mota da Silva - Funcionário Público

33. Derley Soares de Melo - Professora

34. Dielson Alves de Souza - Comerciante

 35. Dionísio Severino Gaspar – Odontólogo

36. Djalma Bianquini Filho - Pecuarista

37. Edmilson Batista – Apoio Adm. Educacional

38. Edimara da Silva Ramos – Professora

39. Edinalva Ribeiro de Amorim Araújo - Professora

40. Edna Nunes Dourado – Professora

41. Edson Neves Martins – Professor

42. Elma Lúcia Resende Garcia – Comerciante

43. Elson Carlos da Silva - Comerciante

44. Elson Duarte - Pecuarista

45. Edson Leonel Zeferino – Pecuarista

46. Elaine Claudia do Nascimento – Técnica em Enfermagem

47. Eliane Lima Machado - Professora

48. Eliete Maria Ribeiro de Souza - Professora

49. Elizabete Goltara – Professora

50. Elizama Carla de Souza – Professor

51. Elisandra Solange Ferraz - Funcionária Pública

52. Elson Carlos da Silva - Comerciante

53. Elviro Monteiro da Silva - Pedreiro

 54. Euripes Ventura do Nascimento - Pecuarista

55. Evaleis de Fátima Curvo – Professora

56. Fabricia Aragan Lucatto – Funcionária Pública

57. Feliciano Pereira de Souza - Comerciante

58. Floripes Aparecida das Neves Silva – Apoio Adm. Educacional

59. Francinaldo de Jesus de Oliveira – Tec. Man.

60. Geane Paula de Oliveira – Funcionário Público

61. Gilmar Cassiano da Silva – Comerciante

62. Genita Campos Garcia - Comerciante

63. Genivaldo Martins - Professor

64. Giuliano Rezende de Oliveira - Farmacêutico

65. Guilherme Rodrigues da Silva – Agente de Saúde

66. Gumercindo Ermisdorf – Funcionário Público

67. Heloiza Gonçalves Montoro - Professora

 68. Itamar Duque da Costa Santos- Professora

69. Ivo Negrão da Silva - Assist. Administrativo

70. Janete Bretas – Funcionária Pública

 71. Jessica Café Marinho dos Santos – Funcionário Público

72. Jesuíno Pereira Figueiredo – Comerciante

73. João Nunes de Moraes Filho – Pecuarista

74. João Rodrigues Pereira - Func. Público

 75. José Antonio Filho - Funcionário Público

76. José Antonio da Cunha - Funcionário Público

77. José Carlos Nunes – Comerciante

78. José de Paula Costa – Professor

79. José de Souza Filho – Pastor

80. José Dantas dos Santos – Apoio Adm. Educacional

81. José Donizeti dos Santos – Agricultor

82. José Gláucio dos Santos Farias – Eletricista

83. José Pereira Martins – Comerciante

84. José Raimundo de Freitas – Comerciante

85. Josivaldo Fernandes de Matos - Empresário

86. Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues - Funcionário Público

87. Karina Aparecida Torrente – Professora

88. Lana de Viecilli de Velasco – Professora

89. Laudirene Santana de Souza Ferreira - Professora

90. Leonel Andrade – Motorista

91. Lucélio Miranda da Cunha - Funcionário Público

92. Luciana Ferreira Neves Silva – Professora
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93. Luciana Lara Borges de Campos - Professora

94. Luciano Dolci de Almeida - Farmacêutico

95. Lucimar Bezerra da Rocha Silva - Tec. Adm. Educacional

96. Lucimar Ferreira de Souza Paula - Professor

97. Luiz Garcia – Comerciante

98. Luzia de Fátima Souza Lima – Professora

99. Luzia Moreira Pinheiro - Professora

100. Luziane Gonçalves Gomes Curvo - Bancária

 101. Magno Marques Miranda - Pecuarista

102. Marcelo Balbino Rodrigues – Comerciante

103. Márcia Alves Taveira – Professora

104. Márcia Aparecida Agostini Neves – Professora

105. Maria Aparecida Garcia – Professora

106. Maria Aparecida Agostini Neves – Professora

107. Maria da Penha Resende de Oliveira – Professora.

 108. Maria do Pilar Filho - Professora

109. Mara Helena Carneiro – Professora

110. Mara Lucia de Araújo da Costa - Professora

111. Maria Madalena de Souza Prado – Professora

112. Maria Rosenilda do Nascimento – Professora

113. Marilene de Fátima Cunha - Professora

114. Marli Ceballos Albanez – Professora

115. Nelci Fernandes Rodrigues - Funcionário Público

116. Nilcéia Saldanha Carneiro – Professora

117. Nilciane Rodrigues Caldas – Professora

118. Nivanir Gonçalves Ramos – Funcionária Pública

119. Noemia Macedo da Silva – Funcionária Pública

120. Onézio de Oliveira Freitas – Comerciante

121. Otávio Vinicius de Lana Vítrio - Professor

122. Paulo Roberto da Silva Jesus – Professor

123. Paulo Verissimo Luna - Funcionário Público

124. Rachel Bezerra da Rocha Soares – Professora

125. Raimundo Ferreira Porto – Comerciante

126. Ricardo José da Silva – Empresário

 127. Roberto Faustino de Oliveira - Comerciante

128. Roberto Lúcio Ferreira – Professor

129. Robson Maximo da Costa - Funcionário Público

130. Romilda Ferreira da Costa Bueno - Professora

131. Rosana das Dores Veríssimo Luna - Comerciante

132. Rosangela Agostini Machado - Professora

133. Roseni de Barros Oliveira – Professora

134. Sandra Fernandes da Cunha Rezende – Funcionária Pública

135. Sandra Lucia Passos - Professor

136. Silvana Marques de Aquino - Professor

137. Silvia Beariz de Oliveira – Funcionaria Pública

138. Silvinei Lourenço do Carmo – Comerciante

139. Solange Paula de Oliveira – Professor

140. Sueli Antunes – Apoio Adm. Educacional

141. Sueli Soares da Costa – Funcionaria Pública

142. Suzilene Gonçalves Lacerda - Professora

143. Tamires Scatolin Perez - Professora

144. Tânia Aparecida Torrente Falci – Professora

145. Tatiane Maria da Silva Dias – Professor

146. Ticiane Amanda Macedo - Professor

147. Valdeci Alves Pinto - Vigilante

148. Valdeci Rodrigues Barcelos – Autônomo

 149. Valmi Nunes Dourado – Contabilista

150. Valmir Gaspareto Paixão – Pecuarista

151. Valdeci Garcia Lopes - Professor

152. Vanderlei de Souza - Apoio Adm. Educacional

153. Vanessa Rezende de Oliveira- Funcionário Público

154. Vanilson Aparecido Lara - Funcionário Público

155. Vera Lucia Teixeira Vargas – Funcionária Pública

156. Viviane Aparecida da Silva – Funcionaria Pública

157. Vilma Prudente de Morais - Professora

158. Vitor Furieri Brum - Professor

159. Waltencir de Souza Lima – Pecuarista

160. Wenza Rafaela Soares de Souza - Professora

161. Zana Gabriela Marques Albéfaro - Funcionária Pública

Da Função do Jurado

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do Juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o 

presente edital que será publicado de conformidade com a Lei e afixado 

no lugar de costume deste Fórum. Dado e passado nesta cidade e 

comarca de Jauru/MT, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano 

dois mil e quinze.

Eu,Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, o digitei.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 2170-25.2017.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 582 de 700



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Antônio Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, e AUTORIZO a entrada e permanência 

de criança e adolescente no evento denominado “NATAL FELIZ 2017”, o 

qual ocorrerá no dia 17 de dezembro do corrente ano, a realizar-se nas 

dependências do recinto denominado Clube de Rodeio Amigos de 

Figueirópolis d`Oeste/MT, ADVERTINDO, expressamente, o organizador do 

evento acerca da proibição de venda ou fornecimento de bebidas 

alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, inclusive com a 

colocação de placas ostensivas no evento indicando a referida proibição, 

devendo-se OBSERVAR A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E 

AS CAUTELAS SUSO, diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos 

presentes.Oficie aos órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho 

Tutelar, Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim de que fiscalizem o 

evento, com as necessárias autuações.Em razão do princípio da 

celeridade e economia processual, VALERÁ O DECISUM COMO ALVARÁ 

JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo pelo qual deverá ser 

selado e entregue ao requerente, a fim de que seja fixado em local 

visível.Condeno o requerente ao pagamento das custas judicias, contudo, 

suspendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser beneficiária 

da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).Dê ciência ao Ministério 

Público e caso nada seja requerido, por fim, arquive, com as baixas e 

cautelas de estilo.INTIME-SE.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”.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 

de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33728 Nr: 977-77.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kullinan Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Elizângela da Silva Souza, Gestora Judiciária, lotada na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei.

Em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e norma 

2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos no Provimento nº 

52/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO os presentes autos, para fins de intimação da parte autora 

acerca do retorno da instância superior.

Por ser verdade, dou fé.

 Jauru, 12 de julho de 2016.

Elizângela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 1619-79.2016.811.0047

 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: Guilherme Nunes de Assunção, Luiz Nunes de 

Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o requerente, nas pessoas de suas advogadas, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova à emenda da inicial de forma a 

instruí-la com cópia de seus documentos pessoais, por se tratar de 

documentos imprescindíveis a propositura da presente ação, sob pena de 

indeferimento da inicial, ex vi do art. 321 do Código de Processo Civil.

 Atendida a determinação acima, TORNEM os autos conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 De Pontes e Lacerda para Jauru/MT, 13 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46443 Nr: 2261-18.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIOMAR MONTEVERDE DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciléia Marin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação de exoneração de alimentos c/c pedido de tutela 

de urgência movida por IDIOMAR MONTEVERDE DE GUSMÃO, em face de 

Y. da S. M., devidamente representada por sua genitora, a Sr.ª MARCILEIA 

MARIN DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.Inicialmente, 

RECEBO a petição inicial, vez que encontra-se em consonância com os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.- Do Segredo 

de Justiça – DETERMINO que o processo se desenvolva sob segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, inciso II).- Da Tutela de Urgência – Pelas razões 

acima expostas, INDEFIRO o pedido liminar.- Da Audiência de Conciliação – 

Considerando 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 19 de fevereiro de 2018, às 15 

horas.CITE-SE e INTIME-SE .Dê-se ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de dezembro 

de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39106 Nr: 207-16.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucely Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Tendo em vista o requerimento justificado da Defesa para 

redesignação de audiência às p. 104/108 dos autos, redesigno a presente 

solenidade para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 14h15min (MT). Saem 

os presentes intimados. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43085 Nr: 374-96.2017.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AHRDOC, EMAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS ANTUNES DE 

SOUZA - OAB:390850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, 

razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante, 

CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 48/50.Por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.ISENTA as partes do pagamento de custas 
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processuais e honorários advocatícios, a teor das Súmulas n. 512 do STF 

e n. 105 do STJ.CIENTIFQUE-SE o Ministério Público.Em respeito à 

disposição do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei 12.016/2009, transcorrido 

o prazo para recursos voluntários das partes, REMETAM os presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, como condição de 

eficácia do provimento jurisdicional singelo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42585 Nr: 79-59.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY NONATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação previdenciária para a concessão de 

aposentadoria por idade de segurado especial – trabalhador rural - 

ajuizada por DARCY NONATO DE OLIVEIRA, em face do INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social, ambos qualificados nos autos. DECLARO 

O PROCESSO SANEADO.Os fatos controvertidos dizem respeito ao 

preenchimento dos requisitos necessários para comprovação da condição 

de segurado especial rural e exercício da atividade rural em número de 

meses idêntico à carência do benefício pleiteado. No tocante à instrução 

processual, defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2018, às 17h00.Fixo o prazo comum de 5 (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.As testemunhas deverão ser no máximo de três para 

cada parte. Assevero que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as 

partes tem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36154 Nr: 656-08.2015.811.0047

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALYSSON TIAGO DA SILVA OVIEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOAQUIM VICENTE, ATACAREJO 

COMERCIAL LTDA EPP, ANGELO F. MARCHIORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:OAB/MT 17873, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida - 

OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que o defensor nomeado aos requeridos citados por edital, 

não foi encontrado para intimação da sentença (fls. 79), DESTITUO-O do 

múnus público que lhe foi atribuído, e em seu lugar, NOMEIO a douta 

advogada Dra. Amanda Scarante Lopes, inscrita na OAB/MT 23.258.

 INTIME-SE pessoalmente a causídica acima nomeada para que fique 

ciente da nomeação e, em aceitando o encargo, concomitantemente, seja 

INTIMADA da sentença proferida às fls. 67/68.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, CERTIFIQUE-SE, e 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e comunicações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32130 Nr: 968-52.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Eugênia Batista de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Por prudência, INTIME-SE a Autarquia Requerida para se manifestar 

acerca da planilha de cálculos retificada pela exequente, nos termos da 

sentença proferida nos Embargos à Execução, cuja decisão foi trasladada 

ao presente feito (fls. 150/151).

Havendo concordância, desde já, determino a EXPEDIÇÃO de ofícios 

requisitórios (precatório ou RPV) direcionado ao setor de pagamento do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme o valor da obrigação, 

sem necessidade de novo despacho.

Advirto ao Gestor Judiciário que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Diversamente, VOLTEM os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40179 Nr: 553-64.2016.811.0047

 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: JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANNE DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Vistos

Considerando que as partes apresentaram as derradeiras alegações, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público.

 Após, VOLTEM os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38284 Nr: 1352-44.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ELAINE DA COSTA, Espólio de José 

Nilso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a 

existência da união estável entre a requerente IRACEMA DA CONCEIÇÃO 

BARBOSA e JOSE NILSO DA COSTA, pelo período de 10 (dez) anos, 

compreendido entre outubro de 2005 a 27 de novembro de 2015, a qual se 

dissolveu com a morte do companheiro.Condeno as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, suspendo 

sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE os 

expedientes necessários e, por conseguinte, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as baixas, cautelas e anotações de estilo.Fixo os honorários da 

defensora dativa que atuou no presente feito - Dra. ROSANGELA 

FERREIRA DE MATOS, inscrita na OAB/MT, n. 15.500/O -, em 04 (quatro) 

URHs, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 87-70.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, 

verifiquei que na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT foi distribuída 

a missiva registrada sob o n.º 1069-66.2016.811.0053 – Cód. 76942, em 

cumprimento às determinações constantes da decisão de fls. 49/50 dos 

autos.

Ocorre que, verificando os andamentos da carta precatória, nota-se que a 

mesma está aguardando para ser devolvida desde o dia 30/05/2017, não 

sendo constatado em seus andamentos a juntada do ofício de fls. 104 dos 

autos, expedido em cumprimento ao despacho de fls. 103.

Dessa forma, DETERMINO o imediato cumprimento do despacho de fls. 103 

dos autos, devendo a Secretaria expedir o ofício com a finalidade de 

proceder ao aditamento da Carta Precatória registrada sob o n.º 

1069-66.2016.811.0053 – Cód. 76942, na Comarca de Santo Antônio de 

Leverger/MT.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

 Jauru/MT 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42145 Nr: 1592-96.2016.811.0047

 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 CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Gabriel Maulaz Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a efetivação da busca e apreensão do automóvel, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 47 e 51 dos autos, para o fim de DETERMINAR a 

expedição do mandado de citação direcionado à parte requerida, 

fazendo-se consignar o endereço mencionado às fls. 47 dos autos para, 

querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, requerer a purgação da 

mora, pagando integralmente a dívida pendente, ou ainda para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 

1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04].

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34309 Nr: 1326-80.2014.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Uelk Costa Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretora da Escola Estadual José Gentil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de manifestação das partes acerca do retorno dos autos 

da instância superior, DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas 

de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33728 Nr: 977-77.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kullinan Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência sob pena de indeferimento. Consigno que a inércia será 

entendida como concordância com o julgamento antecipado da lide.

INTIMEM-SE, a parte autora, por mandado e, a parte requerida, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT 15 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37591 Nr: 1121-17.2015.811.0047

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Assuncao Pinto Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO 

PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luiz Dias da Silva - 

OAB:OAB/SP n.º 119.

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência sob pena de indeferimento. Consigno 

que a inércia será entendida como concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37075 Nr: 951-45.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Vistos. Segundo a dicção do 

artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia de segurança e 

gravação no hard-disk do servidor, na forma do que dispõe o artigo 522 e 

seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar que de acordo 

com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT 

não haverá transcrição total ou parcial de declarações registradas na 

gravação eletrônica da audiência, salvo nas hipóteses dos artigos 460, § 

2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. Ante a informação de que o 

denunciado Romário Bento encontra-se segregado em decorrência do 

Auto de Prisão em Flagrante de Código 436350, DESIGNO audiência para 

seu Interrogatório para o dia 20 de Fevereiro de 2018, às 15h00min (MT). 

Requisite-se. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41463 Nr: 1206-66.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 
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ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique que apesar de 

devidamente intimada a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar embargos/impugnação nos autos.

Após, considerando a ausência de manifestação do Estado de Mato 

Grosso, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial de fls. 01/04 dos autos.

No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41158 Nr: 1015-21.2016.811.0047

 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: Ademir de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SOBRINHO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Primeiramente, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 199 dos 

autos.

Após, considerando o teor da petição de fls. 202/204 dos autos e 

observando as determinações constantes da parte final do § 2°, do art. 

701, do CPC, DETERMINO a expedição de mandado de intimação para que 

o devedor efetive, em Juízo, o pagamento da dívida, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, em caso de não pagamento, ser acrescido no 

montante global exigido multa legal, no valor equivalente a 10% (art. 523, § 

1°, do CPC).

 ARBITRO os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, dentro do prazo 

estipulado, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, § 1°, do 

CPC].

 Por fim, não havendo pagamento integral do débito ou decorrido o prazo 

para pagamento voluntário, fato que deverá ser certificado nos autos, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito, com inclusão 

da multa e/ou promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 2170-25.2017.811.0047

 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: Celson Antônio Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as informações de fls. 27/28 dos autos, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39404 Nr: 314-60.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAUVA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 

análise do recurso interposto.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45843 Nr: 1925-14.2017.811.0047

 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: Alcercina Garcia de Souza, GASPAR GARCIA DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para deferir a 

EXPEDIÇÃO de ALVARÁ JUDICIAL, em nome dos requerentes GASPAR 

GARCIA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 207.544.691-15 e ALCECINA 

GARCIA DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 354.127.201-53, qualificados 

na inicial, para efetuarem o LEVANTAMENTO dos valores depositados às 

fls. 18/20 e seus respectivos acréscimos legais, deixados pelo de cujus 

WOOLDVALD GARCIA DE SOUZA, junto à Instituição Financeira CCLAA 

DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE (Banco SICREDI), nas contas: 

Poupança nº 2.0808.0805-1, da agência 0100 e conta nº 080508-1, 

Cooperativa 0805, bem como proceder o encerramento de tais contas.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as comunicações e baixas necessárias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36568 Nr: 797-27.2015.811.0047

 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: Nedina Teixeira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAR DAMACENA, Itaú Seguros de Auto e 

Residência S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por NEDIDA TEIXEIRA DE 

ARAÚJO, em face de ROMAR DAMASCENA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No curso da ação, as partes transigiram, requerendo expressamente a 

homologação do acordo e a extinção do processo, nos termos da petição 

juntada às fls. 190/198.
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Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Nos termos da alínea "b", do inciso III do art. 487 do Código de Processo 

Civil, haverá resolução de mérito quando as partes transigirem. Em outros 

termos, celebrada a transação, a sentença que a homologar implicará na 

extinção do processo com resolução do mérito.

No caso dos autos, o acordo foi firmado por partes capazes, devidamente 

assistidas. Outrossim, o objeto da causa comporta transação.

Dessarte, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e julgo EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", 

do Código de Processo Civil.

 Custas processuais na forma pactuada.

Homologo a renúncia ao prazo recursal, conquanto, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do CPC).

Por fim, expedido o quanto necessário, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e comunicações de praxe.

INTIMEM-SE as partes, via DJE.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38564 Nr: 36-59.2016.811.0047

 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: Neide de Castro Pereira, Sueli Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de deliberar acerca da petição de fls. 61/62 dos autos, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 1619-79.2016.811.0047

 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: Guilherme Nunes de Assunção, Luiz Nunes de 

Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO o pedido de 

CURATELA PROVISÓRIA, nomeando como curador provisório de Luiz 

Nunes Assunção, seu irmão, GUILHERME NUNES ASSUNÇÃO, para gerir, 

provisoriamente, os atos da vida civil.DESIGNO audiência para entrevista 

do interditando para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 17 horas.CITE-SE o 

interditando para comparecer à audiência designada, a fim de que seja 

entrevistado nos termos do art. 751, do Código de Processo 

Civil.Cientifique-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo 

de 15 (cinco) dias, contados da entrevista, sendo-lhe ainda facultado 

constituir advogado, e caso não o faça, ser-lhe-á nomeado curador 

especial (arts. 752, §2º e 3º do CPC).INTIME-SE o Curador para prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o Artigo 759, 

inciso I, do CPC, bem como compareça na solenidade 

designada.EXPEÇA-SE termo de curatela provisória.INTIME-SE a parte 

autora, através de seus advogados, via DJE para que, fiquem cientes da 

presente decisão, bem como compareçam na solenidade designada. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-58.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000162-58.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: RAYDY ROBERTA BOTON 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas em que foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Constata-se que o presente feito se 

submete ao rito procedimental e as regras estatuídas pela Lei n.º 

12.153/2009 não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo neste caso imperiosa a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, 

nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, conforme se 

verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização da 

audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido 

no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), entendo que a Fazenda Pública 

deverá ser intimada na forma do art. 535, do Código de Processo 

Civil/2015, bem como o exequente estará isento do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação 

e permanecendo inerte a parte executada, fato que deverá ser certificado 

nos autos, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados na inicial e, 

nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a elaboração dos cálculos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000157-36.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000157-36.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas em que foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Constata-se que o presente feito se 

submete ao rito procedimental e as regras estatuídas pela Lei n.º 

12.153/2009 não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo neste caso imperiosa a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, 

nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, conforme se 

verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização da 

audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido 

no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), entendo que a Fazenda Pública 

deverá ser intimada na forma do art. 535, do Código de Processo 

Civil/2015, bem como o exequente estará isento do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação 

e permanecendo inerte a parte executada, fato que deverá ser certificado 

nos autos, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados na inicial e, 

nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a elaboração dos cálculos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE sua 

tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000158-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000158-21.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas em que foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Constata-se que o presente feito se 

submete ao rito procedimental e as regras estatuídas pela Lei n.º 

12.153/2009 não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo neste caso imperiosa a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, 

nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, conforme se 

verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização da 

audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido 

no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), entendo que a Fazenda Pública 

deverá ser intimada na forma do art. 535, do Código de Processo 

Civil/2015, bem como o exequente estará isento do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação 

e permanecendo inerte a parte executada, fato que deverá ser certificado 

nos autos, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados na inicial e, 

nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a elaboração dos cálculos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000168-65.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000168-65.2017.8.11.0047 EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Honorários advocatícios ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que se pretende o recebimento de créditos oriundos 

de honorários arbitrados em causas em que foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca. Constata-se que o presente feito se 

submete ao rito procedimental e as regras estatuídas pela Lei n.º 

12.153/2009 não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo neste caso imperiosa a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, 

nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, conforme se 

verifica no Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 
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Fazenda Pública, se permite que seja dispensada a realização da 

audiência de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido 

no art. 730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), entendo que a Fazenda Pública 

deverá ser intimada na forma do art. 535, do Código de Processo 

Civil/2015, bem como o exequente estará isento do pagamento de custas 

processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante 

de tais fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para o fim de DETERMINAR 

que a presente ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 

12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação 

e permanecendo inerte a parte executada, fato que deverá ser certificado 

nos autos, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados na inicial e, 

nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, 

do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a elaboração dos cálculos, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a sua 

tempestividade e, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 13 de dezembro de 2017. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-66.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA FERNANDES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000155-66.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MILZA FERNANDES DE MELO 

REQUERIDO: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA Vistos. Por prudência, 

como forma de se evitar futura alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, INTIME-SE a parte autora, bem como a parte requerida, através de 

seus advogados, via DJE para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada sua pertinência sob pena de serem indeferidas. Consigno 

que o transcurso ‘in albis’ do prazo acima mencionado sem a manifestação 

das partes quanto as provas, será interpretado como desinteresse em 

sua produção e acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355 do NCPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 13 de dezembro de 

2017. Angela Maria Janzeski Góes. Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-33.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000099-33.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VALTER MARTELO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem devaneios 

desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente questão 

mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato acostado no 

id. 10403810 é ou não da parte reclamante, situação esta que passa 

necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, até porque se 

trata do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. 

Portanto, como o caso em apreço exige prova pericial, não se encontra 

inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de 

menor complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a 

jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Por fim, caso as grafias fossem absolutamente diversas em relação à 

aposta no documento pessoal da parte autora, a conclusão seria outra. 

Porém, considerando que, sem conhecimento técnico, não se pode afirmar 

peremptoriamente que as assinaturas não vieram do mesmo punho. Posto 

isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 

9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. De Diamantino/MT para Jauru/MT em 15 de dezembro 

de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-03.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000101-03.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VALTER MARTELO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 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. Em sua inicial, a parte reclamante 

sustenta, em síntese, que após celebrar contrato de empréstimo teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito indevidamente pela ré no 

valor de R$ 1.225,81 (id. 9675893, p. 1/2), razão pela qual pleiteia 

indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada alega em resumo 

que os valores são devidos e inadimplidos decorrente da contratação de 

empréstimo, fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Diante da ausência de matérias 
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preliminares, julgo o mérito. Pontue-se que não é o caso de aplicação da 

Súmula nº. 385, do STJ, visto que as restrições preexistentes ou 

posteriores estão sendo discutidas judicialmente nos processos nº. 

1000099-33.2017.8.11.0047 e 1000100-18.2017.8.11.0047, em trâmite 

neste Juizado Especial Cível, de forma que não se pode considerar 

legítimas tais anotações antes do trânsito em julgado das ações. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar 

a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até 

na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. De tudo o que ressai 

dos autos, fica evidente a legitimidade da inscrição do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito por inadimplência pois o autor confirma que 

realizou empréstimo com a empresa reclamada e não demonstrou qualquer 

indício de pagamento regular das parcelas. Além do mais, a ré esclareceu 

que atualmente o benefício previdenciário do autor está suspenso e, por 

tal razão, não é possível descontar na folha de pagamento o empréstimo 

contratado. Ainda, informa a ré que o autor quitou apenas 6 parcelas em 

contato com a assessoria de cobrança. De fato, do extrato coligido aos 

autos, consta o pagamento parcial do empréstimo até 06.08.2017 (id. 

10403164, p. 1), restando o autor efetivamente inadimplente a partir da 

parcela com vencimento em 07.09.2017, que é exatamente a inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Partindo desse contexto, observo que o 

autor ingressou com esta ação alterando a verdade dos fatos, pois 

inicialmente disse que contratou com a reclamada (id. 9675786, p.3) e, em 

impugnação argumenta que a requerida não apresentou o contrato, pois 

inexistiria o débito discutido nos autos, logo, restou evidente que houve 

inscrição legítima do nome do autor nos órgãos restritivos devido a 

inadimplência. Assim sendo, face as razões supracitadas e por não ter o 

autor demonstrado minimamente o fato constitutivo de seu direito, de 

acordo com o artigo 373, I, do CPC, não vislumbro verossimilhança nas 

alegações do autor, de forma que improcede a pretensão inicial. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, do 

CPC. 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. Submeto o projeto de sentença para homologação da 

magistrada, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. De 

Diamantino/MT para Jauru/MT em 18 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-18.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000100-18.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VALTER MARTELO 

REQUERIDO: BANCO BMG 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. Em sua inicial, a parte reclamante 

sustenta, em síntese, que após celebrar contrato de empréstimo teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito indevidamente pela ré no 

valor de R$ 2.601,22 (id. 9674943, p. 1/2), razão pela qual pleiteia 

indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada alega em resumo 

que os valores são devidos e inadimplidos decorrente da contratação de 

empréstimo, fato que ensejou a inscrição do nome do reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Inicialmente, rejeito, afasto a alegação de 

decadência, pois no caso dos autos o autor visa à reparação moral por 

suposto dano causado pela ré, cujo prazo prescricional é de 05 anos, 

conforme art. 27, do CDC, de forma que inexiste prescrição tampouco 

decadência in casu, posto que a negativação ocorreu em 2017. Analisada 

a matéria preliminar, julgo o mérito. Pontue-se que não é o caso de 

aplicação da Súmula nº. 385, do STJ, visto que as restrições 

preexistentes ou posteriores estão sendo discutidas judicialmente nos 

processos nº. 1000099-33.2017.8.11.0047 e 1000100-18.2017.8.11.0047, 

em trâmite neste Juizado Especial Cível, de forma que não se pode 

considerar legítimas tais anotações antes do trânsito em julgado das 

ações. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

De tudo o que ressai dos autos, fica evidente a legitimidade da inscrição 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência, 

pois este confirma que realizou empréstimo com a ré e não demonstrou 

qualquer indício de pagamento, além do mais, a promovida demonstrou que 

o valor devido pelo empréstimo não era quitado totalmente da remuneração 

do autor, havendo apenas um desconto mínimo, sendo que o valor 

remanescente deveria ser quitado via pagamento de fatura, não havendo 

comprovação de pagamento em quaisquer dos elementos coligidos aos 

autos, seja pelo autor, seja pela empresa reclamada. Partindo desse 

contexto, observo que o autor ingressou com esta ação alterando a 

verdade dos fatos, pois inicialmente disse que contratou com a reclamada 

(id. 9674848, p.3) e, em impugnação argumenta que a requerida não 

apresentou o contrato, pois inexistiria o débito discutido nos autos, logo, 

restou evidente que houve inscrição legítima do nome do autor nos órgãos 

restritivos devido a inadimplência. Assim sendo, face as razões 

supracitadas e por não ter o autor demonstrado minimamente o fato 

constitutivo de seu direito, de acordo com o artigo 373, I, do CPC, não 

vislumbro verossimilhança nas alegações do autor, de forma que 

improcede a pretensão inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, do CPC. 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. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. De Diamantino/MT para Jauru/MT em 18 de dezembro de 

2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40657 Nr: 3162-80.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA TACCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,, 

ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES HIRSCHEFELD 

- OAB:171.674 SP, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41775

 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. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 27/02/2018, às 

14h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, fazendo constar do mandado, conforme o caso, que o(a)

(s) requerente(s) e o(a)(s) requerido(a)(s) deverá(ao) comparecer 
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acompanhado(a)(s) de advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 15 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40626 Nr: 3153-21.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA, BRUNO 

CLAUDIANO DA CRUZ, ANDERSON ISRAEL MOURA NUNES DA SILVA, 

ODAIR ATAIDE PINTO DE ARÁUJO, ELIANE CRISTINA LOPES, EWERTON 

FIGUEIREDO DE MOURA, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, ANDERSON 

CREMA GONÇALVES, MARCELO DE OLIVEIRA, RENATA JESUS DE 

OLIVEIRA, ANA PAULA FERREIRA MENDES SOBRINHO, JOAQUIM 

FERREIRA CAMPOS, ANDERSON TAVARES PESSANHA, ALDAIR MAZETO 

ALVES, GEAN MARCOS LEMOS PEREIRA, GEANE DE PAULA RESENDE, 

DIVINO FERREIRA DA SILVA, NILSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR, JOÃO PEDRO SILVA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/0, GETULIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no habeas corpus de nº. 

1013856-41.2017.8.11.0000 - Classe 307 - CNJ, determino a expedição de 

alvará de soltura em favor do paciente Renata Jesus de Oliveira, se por 

outro motivo a mesma não estiver presa.

2. Deverá a ré ser intimada para cumprir a seguinte medida cautelar: 

Permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair 

de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação (artigo 

318, V do CPP).

3. Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para o cumprimento da 

determinação da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, inclusive carta precatória, se o caso.

4. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira - MT, 15 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21033 Nr: 76-77.2012.811.0048

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARIA 

HELENA VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POTYRA IRAÊ LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT -18910

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para efetivo 

cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38434 Nr: 2326-10.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas a advogada do réu, 

para apresentar alegações finais (memoriais escritos), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40838 Nr: 3225-08.2017.811.0048

 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: ELVIRA CAMPOS MASCARENHAS

 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 

11/04/2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. 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.

6. 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.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 3226-90.2017.811.0048

 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): LDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO AFIM DE, INTIMAR A PARTE AUTORA 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR PARA QUÊ PROVIDÊNCIE O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FIM DE 

CUMPRIMENTO DO MANDADO EXPEDIDO RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40856 Nr: 3228-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA LUIZA CARBONE

 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 591 de 700



 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 

11/04/2018, às 13h (horário oficial de Mato Grosso).

5. 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.

6. 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.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de dezembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 542 Nr: 24-38.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A, Mario Sérgio Pereira da Silva - OAB:, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS, AFIM DE INTIMAR O PATRONO DA 

PARTE REQUERIDA PARA EFFETUAR A DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES 

AUTOS, VISTO QUE, O MESMO SE ENCONTRA COM CARGA DO FEITO A 

MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-82.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT0004062A Endereço: SAO SEBASTIAO, 

2198, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400, para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 25/01/2018 Hora: 17:20 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-82.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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 do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 25/01/2018 Hora: 17:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por JOSILENE DA 

SILVA ANDRIGO, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando 

que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/2004415-2, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de dezembro com o valor de R$ 4.080,24 (quatro mil e 

oitenta reais e vinte e quatro centavos), valores muito superiores ao 

normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da 

fatura, há a ameaça da inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a abstenção da inclusão do seu nome no SPC/SERASA, 

bem com a garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no 

Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se 

extrai dos documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 
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defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/2004415-2, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. 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: 1000321-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA ANDRIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 21/02/2018 Hora: 16:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-42.2012.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SODRE DAMASCENA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 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: 1000233-57.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO UMBELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

611,85(seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, sob pena de encaminhamento do débito para 

fins de protesto, ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/MT, 

conforme determina o Provimento nº 88/2014-CGJ-MT. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-04.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

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: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

611,85(seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, sob pena de encaminhamento do débito para 

fins de protesto, ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/MT, 

conforme determina o Provimento nº 88/2014-CGJ-MT. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 8010178-22.2012.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA DE SOUZA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIUDA QUEIROZ SILVA & CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) 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. Ora, o novel 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 854 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, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 
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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. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. 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: 1000270-84.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-49.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informando se houve o devido cumprimento 

do acordo homologado, sob pena de arquivamento do 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: 1000298-52.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL 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) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O (intimação virtual - e-mail), 

para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2018 Hora: 13:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de 

Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-37.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL 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) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O (intimação virtual - e-mail), 

para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2018 Hora: 13:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de 

Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2018 Hora: 14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-89.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-14.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSE LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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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 do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

21/02/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-96.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2018 Hora: 15:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de 

Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-51.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILENE DE SOUZA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2018 Hora: 15:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência 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.. Nada mais. Lucas Martins Maia de 

Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-58.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AMANCIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2018 Hora: 

15:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte executada para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno. 

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67952 Nr: 249-73.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTO REI MOTOS COMÉRCIO E SEVIÇOS 

LTDA ME, GELSON POTHIN, CLAUDIO DA CRUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO requerimento á fl. 63 formulado pela Parte Exequente.

Destarte, remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 06 

meses, após, exaurido o prazo acima, vista a Parte Exequente.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72930 Nr: 1201-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DHIESSICA FERNANDA B ENES GAMBIM, DELIZA 

GABRIELY BENES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Prima facie, REVOGO decisão à fl.15, tornando-a sem efeito, tendo em 

vista que a decisão foi erroneamente encartada neste autos.

Destarte, desentranhe-a, cancelando seu lançamento no Apolo.

Ainda, recolha-se o mandado expedido à fl. 19 dos autos.

Porquanto, em nova análise aos pedidos exordiais, RECEBO a inicial em 

todos os seus termos.

Comprovada a relação de parentesco em fl.14, DEFIRO o pedido de 
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alimentos provisórios, contudo, na proporção de 30% (trinta) do salário 

mínimo vigente, correspondente à R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um 

reais e dez centavos), ante a ausência de provas dos rendimentos do 

alimentante, os quais serão pagos a partir da citação, colocando o valor a 

disposição da representante legal da infante, sendo que poderá ser 

modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do 

binômio possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de março de 2018 às 

13:30 horas.

 CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE a representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores, caso não tenha, em face da Defensoria Pública não 

estar mais exercendo suas atividades nesta comarca, prevalecendo sua 

hipossuficiência, requeiram a designação de advogado dativo, que poderá 

ser feito na secretaria da vara única.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68369 Nr: 434-14.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LÚCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2018, às 

17h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol.

CIÊNCIA ao Ministério Público da data designada para audiência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72144 Nr: 762-07.2017.811.0109

 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: MACGAYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Mandado de Segurança interposto por Macgayver 

Cunha Catarino Nascimento em face de UNEMAT – Universidade Estadual 

de Mato Grosso, almejando determinação judicial para compelir a requerida 

a efetuar sua matrícula no curso superior de direito, tendo em vista 

aprovação no vestibular. Em manifestação às fls. 55, o Ministério Público 

requereu a intimação da parte autora para emendar a inicial, informando a 

autoridade coatora.Por conseguinte, em manifestação da parte autora 

(fl.59), informou as autoridades para compor o polo passivo da respectiva 

ação.É a síntese do necessário.DECIDO.Em análise ao que consta nos 

autos, verifica-se o mandado de segurança interposto é de competência 

da Justiça Estadual, mormente, o que se analisa é o local onde deverá 

tramitar a respectiva ação.Neste diapasão, cito o julgado 

abaixo(...)Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão monocrática 

proferida pela e. Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, em cuja 

fundamentação a insigne magistrada reconheceu a incompetência 

absoluta do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital para apreciar mandado de segurança impetrado em 

face do Presidente da Comissão de Concurso da Fundação Universidade 

do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT.Desse modo, declino da 

competência e, decorrido o prazo recursal, determino a remessa dos 

autos para a Comarca de Cáceres/MT para que lá seja distribuído a uma 

das Varas Cíveis competentes.Proceda-se o cartório as devidas baixas, 

inclusive na distribuição, com as anotações de praxe.Intime-se. 

Cumpra-se.Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 769-96.2017.811.0109

 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: PRISCILA OLIVEIRA DE LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Mandado de Segurança interposto por Patrícia 

Oliveira de Luz em face de UNEMAT – Universidade Estadual de Mato 

Grosso, almejando determinação judicial para compelir a requerida a 

efetuar sua matrícula no curso superior de agronomia, tendo em vista 

aprovação no vestibular. Em manifestação às fls. 34, o Ministério Público 

requereu a intimação da parte autora para emendar a inicial, informando a 

autoridade coatora.Por conseguinte, em manifestação pela Defensoria 

Pública (fl. 35/38), pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a 

liminar, e, às fls. 41, informou as autoridades para compor o polo passivo 

da respectiva ação.É a síntese do necessário.DECIDO.(...).Desse modo, 

declino da competência e, decorrido o prazo recursal, determino a 

remessa dos autos para a Comarca de Cáceres/MT para que lá seja 

distribuído a uma das Varas Cíveis competentes.Proceda-se o cartório as 

devidas baixas, inclusive na distribuição, com as anotações de 

praxe.Intime-se. Cumpra-se.Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 

2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1199-48.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DA SILVA, ANDERSON DA SILVA 

SANTOS , ROBERT DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ACOLHO o requerimento ministerial à fl 28.

Destarte, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias informar 

interesse no acordo proposto às fls 21/22.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44833 Nr: 585-58.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MUSAMAR LTDA EPP, 

ADILSON ALMENDRO DE SOUZA, NEUSA HEROINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos etc.
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Uma vez não esgotados os meios possíveis de localização do endereço 

do devedor pelo credor, afigura-se juridicamente inviável a medida 

excepcional da citação via edital, por hora, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que tão-somente quando frustrados todos os meios possíveis 

para a localização do devedor, é cabível a citação editalícia, nos termos do 

art. 8º, III, da Lei 6.830/80, c/c o art. 231, II, do CPC (REsp 806.645/SP, 1ª 

Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 6.3.2006; REsp 823.406/SP, 

1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22.5.2006; REsp 261.313/SP, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 1º.2.2006). 2. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 806717 SP 2006/0000917-1, 

Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 03/10/2006, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/10/2006 p. 238)

Analisando os autos, verifica-se que houve somente uma tentativa de 

citação da parte autora, o que não configura o esgotamento exigido pela 

legislação.

Deve o exequente comprovar que esgotou os meios para tentar localizar o 

endereço da executada.

Assim, intime-se, pela derradeira vez, o credor para, no prazo de 20 

(vinte) dias, informar o endereço do devedor Supermercado Musamar 

Ltda.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Marcelândia-MT, 15 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 425-86.2015.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas 

((...).CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos devedores 

contida no artigo 916 CPC/2015.Não sendo encontrados bens para 

constrição, INTIME-SE as partes executadas para que indique bens 

passíveis de penhora.FIXO os honorários advocatícios em de 10% do 

valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015).Caso as partes 

executadas não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem 

suscetível de penhora, bem como os executados deixem de cumprir o item 

09 do presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte 

exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano 

(artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

seja localizado os executados ou encontrado bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 15 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 797-35.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON LENÇONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIETE RIGHI BERWIG - 

OAB:7214

 Trata-se de pedido de homologação de acordo, o qual foi celebrado em 

ação de execução de título extrajudicial, entre o autor EDISON LANÇONE e 

o requerido ADRIANO PIVETA, às fls. 211/213 (não numeradas).O 

requerimento é intrínseco na própria minuta de acordo protocolizado.É a 

síntese do necessário.Decido.Conforme consta nos autos, as partes 

compuseram acordo extrajudicial com intuito de que o executado proceda 

ao adimplemento do débito objeto da execução (fl. 23), bem como, seja o 

processo suspenso até que se finde a presente composição.Em análise 

aos termos descritos em acordo, verifico que preserva de forma integral o 

interesse das partes. Ademais, a avença resguarda os direitos previstos 

na legislação pátria, e, relativos ao caso em análise.Destarte, em síntese, 

ficou estabelecido que o executado pagará a parte exequente o valor de 

R$425.000,00 (quatrocentos e vinte cinco mil reais), dividido em duas 

parcelas, sendo uma entrada no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) e outra ser paga em 26/03/2018. Ainda, ficaram estabelecido que, 

será efetuada as baixas nas averbações efetuadas na matrícula dos 

imóveis de Claúdia/MT (mat. nº 228, 1.076 e 2.539, também, efetuar a 

respectiva baixa do protesto nº 16407 (02/07/2015- valor de R$ 

409.029,40).Por conseguinte, reza os termos convencionados que, após a 

homologação do presente acordo, será efetuada a devolução de todas as 

lâminas de cheques, com numerações descritas às fls. 212-v. Por fim, 

requerem a intimação do terceiro, Sr. Edwar João Harres, no endereço 

constante nos autos, para que efetue o pagamento do valor de 125.000,00 

(cento e vinte e cinco mil reais) ao exequente, e, seja homologada a 

presente celebração, ficando sobrestado o trâmite processual até o 

cumprimento dos termos.Por oportuno, os pagamentos serão feitos 

através de deposito em conta bancária do patrono do exequente, no prazo 

estabelecido em minuta de acordo. (...).Intimem-se.Marcelândia/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 697-12.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Código de 

Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do CPC, 

REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, 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 CPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.
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Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

INTIME-SE. CITE-SE.

Marcelândia-MT, 15 de dezembro de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73393 Nr: 1451-51.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA VANESSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL ANTANIELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da manifestação às fls.29, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública revogo a nomeação à fl. 65, e NOMEIO o 

Dr. ELITON REZENDE para promover a defesa do interesse da requerida 

RAQUEL ANTANIELA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 08 URH.Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares(...)Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 15 de 

dezembro de 2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 938-83.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:17.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 446-28.2016.811.0109

 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 NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINZ DIETER STORCH, KARINA STORCH, 

BRUNO STORCH, DANIEL STORCH, DAVI STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74 Nr: 1315-40.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG, MAM, VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B, Valter Vicente Leon - OAB:MT - 4.l46-A

 Com esses fundamentos, ACOLHO a exceção de pré-executividade, bem 

como Julgo Extinto o Processo nos termos do artigo 924, inciso V do 

Código de Processo Civil.Diante do valor bloqueado das contas dos 

executados às fls. 160/163, DETERMINO seu desbloqueio no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para que não haja prejuízo os 

executados.INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento ao feito 

executório, no prazo 20 (vinte) dias, requerendo o que de 

direito.Cumpra-se. Intime-se.Marcelândia/MT, 14 de dezembro de 

2017.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 248-35.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA HLIPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA/MT em face dos executados NORMA HLIPPEL.

Devidamente citado por edital às fls. 28/29, o executado manteve-se inerte 

conforme fl. 30v, diante disso o magistrado às fls. 40/41, nomeou 

advogado dativo para realizar a defesa do executado, onde o mesmo 

apresentou objeção de pré-executividade, sendo esta rejeitada às fls. 

87/88.

Às fls. 90/91, o exequente requereu a penhora online e a penhora do 

imóvel citado à fls. 93/94. Deferido o pedido à fl. 95, onde restou infrutífera 

o valor em conta bancária da executada à fl. 96.

Diante da existência de bem imóvel passível de penhora, tendo em vista 

que o valor bloqueado em conta é ínfimo para quitação da divida, a 

exequente pugna pela penhora do bem imóvel indicado às fls. 106/107.

É a síntese do necessário.

 DECIDO.

Considerando a possibilidade de penhora do bem imóvel informado nos 

endereços à fl. 106, DEFIRO o pedido de fls. 109 nos termos do artigo 831 

do Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de penhora.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 1301-75.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDPM, CAMILA DALL PIZZOL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FERNANDO ARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Diante da manifestação de fl. 50, Deferido o pedido do Ministério Público e 

Designo audiência de conciliação para o dia 09 de março de 2018, às 

17h30min.

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem em audiência 

designada, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-03.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR VIEIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010007-03.2017.8.11.0109 REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDECIR VIEIRA DE MELO Vistos etc. 

Considerando que a reclamada foi intimada para a data errada de 

audiência, designe-se nova audiência de conciliação. Intime-se a 

reclamada para comparecer, sob pena de ser decretada a sua revelia. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010034-20.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANICE ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA JUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-20.2016.8.11.0109 EXEQUENTE: DEVANICE ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA JUSTINO Vistos etc. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-79.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLORINDO BRANCO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO JESUS GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010043-79.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ANTONIO FLORINDO BRANCO 

DE MORAES REQUERIDO: DIVINO JESUS GARCIA Vistos etc. Intime-se a 

reclamada, na pessoa de seu advogado, para que realize o pagamento 

voluntário do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Caso 

não haja pagamento, voltem os autos conclusos para decidir sobre os 

demais pedidos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 

18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-41.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MATHEUS BOCCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-41.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ROSELI MATHEUS BOCCA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Vistos etc. Uma vez que o 

processo já foi extinto sem resolução do mérito por sentença (id 

5703992), à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado, após, 

arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-26.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO TARCILIO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIONE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010053-26.2016.8.11.0109 REQUERENTE: PAULINO TARCILIO BORGES 

REQUERIDO: JOSE ALCIONE PEREIRA Vistos etc. Intime-se a reclamada, 

na pessoa de seu advogado, para que realize o pagamento voluntário do 

débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Caso não haja 

pagamento, voltem os autos conclusos para decidir sobre os demais 

pedidos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-11.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONILSON CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010054-11.2016.8.11.0109 REQUERENTE: RAIMUNDO FRANCISCO 

SOARES REQUERIDO: ANTONILSON CUNHA Vistos etc. Intime-se a 

reclamada, na pessoa de seu advogado, para que realize o pagamento 

voluntário do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Caso 

não haja pagamento, voltem os autos conclusos para decidir sobre os 

demais pedidos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 

18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-31.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ROMANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACI CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010085-31.2016.8.11.0109 REQUERENTE: VALMIR ROMANINI 

REQUERIDO: JACI CARDOSO DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a 

reclamada, na pessoa de seu advogado, para que realize o pagamento 

voluntário do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Caso 

não haja pagamento, voltem os autos conclusos para decidir sobre os 

demais pedidos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 

18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-37.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010104-37.2016.8.11.0109 REQUERENTE: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: WAGNER FERREIRA 

DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a exequente para se manifestar sobre 

certidão do oficial de justiça (id 7369378). Apresentando-se novo 

endereço do executado, cite-o nos termos da decisão judicial inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-74.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010108-74.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se a exequente para 

se manifestar sobre certidão do oficial de justiça (id 7370388). 

Apresentando-se novo endereço do executado, cite-o nos termos da 

decisão judicial inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-59.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PERAO DE BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010109-59.2016.8.11.0109 REQUERENTE: VILMAR PERAO DE BRUM 

REQUERIDO: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos etc. Intime-se a exequente para informar se houve o 

pagamento, caso contrário, prossiga-se com o determinado na decisão 

judicial id 5704462 (penhora de bens e demais atos). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-44.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NIRIVALDO CHARAVARA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010110-44.2016.8.11.0109 REQUERENTE: NIRIVALDO CHARAVARA DE 

MATOS REQUERIDO: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se a exequente para 

se manifestar sobre certidão do oficial de justiça (id 8311271). 

Apresentando-se novo endereço do executado, cite-o nos termos da 

decisão judicial inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-29.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIRENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010111-29.2016.8.11.0109 REQUERENTE: MARCIRENE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos etc. Considerando a citação/intimação positiva do executado, 

intime-se a exequente para informar se houve o pagamento, caso 

contrário, prossiga-se com o determinado na decisão judicial id 5704506 

(penhora de bens e demais atos). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-96.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN PEGORETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010113-96.2016.8.11.0109 REQUERENTE: SERGIO RODRIGUES ROCHA 

REQUERIDO: MIRIAN PEGORETTI Vistos etc. Cite-se e Intime-se o 

executado para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da dívida. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-58.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GASPARETTO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO JUSTINO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010122-58.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ANDERSON GASPARETTO DE 

PAULA REQUERIDO: EDINALDO JUSTINO DA CRUZ Vistos etc. Cite-se a 

executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa de 10% do valor e penhora de bens. Após o decurso do 

prazo, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-22.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARAFON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010159-22.2015.8.11.0109 REQUERENTE: ALCIDES MARAFON 

REQUERIDO: LUCIANO PEREIRA FILHO Vistos etc. À Secretaria para que 

certifique o trânsito em julgado da sentença. Após, arquivem-se os autos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-55.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR PAWLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010161-55.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ALTIVIR PAWLAK 

REQUERIDO: EDSON FERREIRA MOREIRA Vistos etc. Cite-se o executado 

para que no prazo de 03 dias efetue o pagamento da dívida. Caso não 

seja pago, o Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, 

deverá realizar a penhora de bens do executado. Caso o Oficial de Justiça 

não encontre o executado, deverá proceder ao arresto de seus bens até 

quanto bastem para garantir a execução, prosseguindo nos termos do art. 

830 e seguintes do CPC. Após o prazo para o cumprimento da execução, 

voltem os autos conclusos para a análise do pedido de BACENJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-59.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDILSON NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010012-59.2016.8.11.0109 REQUERENTE: NILSON ROSA DE LIMA 

REQUERIDO: JOSE EDILSON NUNES Vistos etc. Defiro o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das 

testemunhas. Designo a data de 04/04/2018 às 15h para a solenidade. As 

partes deverão trazer suas testemunhas independentemente de intimação 

pelo Juízo. Intimem-se, consignando que a ausência injustificada da parte 

reclamante ensejará a extinção do processo e a ausência injustificada da 

parte reclamada poderá ensejar a revelia. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73311 Nr: 1418-61.2017.811.0109

 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): AGENOR VIEIRA DE ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 SENTENÇA

Dispensado relatório, nos termos do art.38, da Lei 9.099/90.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência, promovida pelo 

Ministério Público para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 

138, 139 e 140 do Código Penal, perpetrado em tese por AGENOR VIEIRA 

DE ANDRADE NETO.

Em manifestação à fl. 27, Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade do réu, em face da ocorrência da decadência.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente termo foi interposto para apuração da prática delitiva descrita 

nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, porém, verifica-se nos autos 

que já transcorreram 06 meses da ocorrência do fato e ainda não foi 

ajuizada a queixa-crime, estando decaído o direito de queixa.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas no art. 107, IV, do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado AGENOR VIEIRA 

DE ANDRADE NETO, pelos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do 

Código Penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 18 de dezembro 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-61.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO & ROSSI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVANI GUARNIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000033-61.2017.8.11.0109 REQUERENTE: MARCELINO & ROSSI LTDA - 

ME REQUERIDO: MARIVANI GUARNIERI Vistos etc. Julgo extinto o presente 

processo com resolução do mérito tendo em vista o pagamento do débito 

pela parte reclamada, conforme o previsto no art. 487, III, a, do CPC, uma 

vez que a reclamada reconheceu a procedência do pedido da reclamante, 

realizando o pagamento da dívida, conforme documento id 9433075. Sem 

necessidade de prazo para trânsito em julgado. Arquivem-se os autos. 

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-97.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO & ROSSI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DA SILVA BIMBATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000050-97.2017.8.11.0109 REQUERENTE: MARCELINO & ROSSI LTDA - 

ME REQUERIDO: ERICA DA SILVA BIMBATO Vistos etc. Considerando que 

a parte reclamada não compareceu à audiência designada (id 9405688), 

embora devidamente citada e intimada para o ato (id 9270554), declaro a 

sua revelia, bem como o efeito material, consubstanciado na presunção de 

veracidade das afirmações da parte autora, conforme o previsto no art. 20 

da Lei 9099/95. Tendo em vista a presunção de veracidade e uma vez que 

foram apresentados documentos comprobatórios dos fatos alegados na 

inicial (9234884 e 9234881), verifico, neste caso, que os extratos de 

vendas anexados aos autos comprovam que a reclamada deve à 

reclamante, portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR 

ÉRICA DA SILVA BIMBATO a pagar a (RENATO PRESENTES) MARCELINO 

E ROSSI LTDA a quantia de R$ 1612,60 (mil seiscentos e doze reais e 

sessenta centavos). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, intime a parte reclamante para requerer o que entender de 

direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-74.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FRAGOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000058-74.2017.8.11.0109 REQUERENTE: JUSCELENE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: LUCIANO FRAGOSO Vistos etc. Julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito tendo em vista o pagamento 

do débito pela parte reclamada, conforme o previsto no art. 487, III, a, do 

CPC, uma vez que a reclamada reconheceu a procedência do pedido da 

reclamante, realizando o pagamento da dívida, conforme documento id 

9711295. Trânsito em julgado de imediato. Arquivem-se os autos. Sem 

condenação em custas e honorários sucumbenciais. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-85.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TRASPADINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010008-85.2017.8.11.0109 REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: DANIEL TRASPADINI Vistos etc. Homologo o 

acordo feito em audiência de conciliação e Julgo extinto o presente 

processo com resolução do mérito tendo em vista o pagamento do débito 

pela parte reclamada, conforme o previsto no art. 487, III, b, do CPC. 

Trânsito em julgado de imediato. Arquivem-se os autos. Sem condenação 

em custas e honorários sucumbenciais. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-40.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI APARECIDA DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010011-40.2017.8.11.0109 REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: IVANI APARECIDA DA MOTTA Vistos etc. 

Homologo o acordo feito em audiência de conciliação, uma vez que 

preenche os requisitos legais e Julgo extinto o presente processo com 

resolução do mérito, conforme o previsto no art. 487, III, b, do CPC. Sem 

necessidade de trânsito em julgado. Arquivem-se os autos. Sem 

condenação em custas e honorários sucumbenciais. Intimem-se. Caso não 

haja o pagamento do acordo, este poderá ser executado nos mesmos 

autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de 

dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-77.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRIANE DOS REIS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010015-77.2017.8.11.0109 REQUERENTE: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME REQUERIDO: MEIRIANE DOS REIS GONCALVES Vistos etc. 

Homologo o acordo feito em audiência de conciliação, uma vez que 

preenche os requisitos legais e Julgo extinto o presente processo com 

resolução do mérito, conforme o previsto no art. 487, III, b, do CPC. 

Trânsito em julgado de imediato. Arquivem-se os autos. Sem condenação 

em custas e honorários sucumbenciais. Intimem-se. Caso não haja o 

pagamento do acordo, este poderá ser executado nos mesmos autos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-32.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010018-32.2017.8.11.0109 REQUERENTE: NEUSA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos etc. Considerando que a parte 

reclamante não compareceu injustificadamente à audiência de conciliação 

designada, extingo o processo sem resolução do mérito, conforme o 

previsto no art. 51, I, da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-49.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGO DO PRADO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DERCI DA LUZ COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010045-49.2016.8.11.0109 REQUERENTE: FERNANDO RODRIGO DO 

PRADO REQUERIDO: DERCI DA LUZ COELHO Vistos etc. Considerando 

que a parte reclamante desistiu do pedido, conforme id 5704008, extingo o 

processo sem resolução do mérito, conforme o previsto no art. 485, VIII, 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Trânsito em julgado de 

imediato, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-92.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ALVES DOS SANTOS GASPARELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010068-92.2016.8.11.0109 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

RODRIGUES ROCHA REQUERIDO: SUELI ALVES DOS SANTOS 

GASPARELLO Vistos etc. Considerando que a parte reclamada não 

compareceu à audiência designada, embora devidamente citada e intimada 

para o ato, declaro a sua revelia, bem como o efeito material, 

consubstanciado na presunção de veracidade das afirmações do parte 

autora. Ademais, verifico que a parte reclamante tem razão em seus 

fundamento, pelos fatos expostos abaixo: Trata-se de Reclamação Cível 

por meio da qual a parte requerente pleiteia proteção possessória a fim de 

ser reintegrada na posse de um imóvel urbano caracterizado na inicial. A 

requerida deixou de comparecer à audiência ou de justificar sua ausência, 

razão pela qual foi-lhe decretada a revelia. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo a analisar o mérito. Verifico 

que, no presente caso, a parte reclamante comprovou a posse e 

propriedade do imóvel, com base no termo de transferência de lote 

urbano, contrato de compra e venda de bem imóvel e escritura pública. 

Ademais, a parte reclamada compareceu ao Juízo, após a audiência, e 

reconheceu o direito da reclamante, propondo sair do imóvel no prazo de 

15 dias. Desta forma, ante o reconhecimento jurídico do pedido e pelas 

provas documentais trazidas aos autos, constato que a reclamante foi 

esbulhada em sua posse, uma vez que deixou a reclamada residir no local 

de favor. Assim, a posse da reclamada é precária, pois fruto de abuso de 

confiança. Diante do exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a POSSE DA 

RECLAMANTE NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL, bem como CONDENAR a 

RECLAMADA na OBRIGAÇÃO de se retirar do imóvel no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitadas ao total de R$ 

2.000,00, podendo ser revisto estes valores caso a multa se torne 

ineficaz. Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios, na forma prevista pelo art. 55, caput, da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se 

a parte reclamada para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar o 

adimplemento voluntário da obrigação, sob pena de ser expedido 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-24.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

IVONES BORSARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER CAROLINE GENTIL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010079-24.2016.8.11.0109 REQUERENTE: IVONES BORSARI 

REQUERIDO: JHENIFFER CAROLINE GENTIL DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Considerando que a parte reclamada não compareceu à audiência 

designada, embora devidamente citada e intimada para o ato, declaro a 

sua revelia, bem como o efeito material, consubstanciado na presunção de 

veracidade das afirmações do parte autora. Ademais, verifico que a parte 

reclamante tem razão em seus fundamentos, pelos fatos expostos abaixo: 

Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte reclamante requer 

a rescisão do contrato de aluguel, cobrança de aluguéis atrasados e 

despejo. A requerida deixou de comparecer à audiência ou de justificar 

sua ausência, razão pela qual foi-lhe decretada a revelia. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o 

mérito. No caso em tela verifico que a reclamante juntou aos autos cópia 

do contrato de locação, comprovando a relação jurídica de direito material 

entre ela e a parte reclamada. Ademais, a parte reclamada não contestou 

a demanda, motivo pelo qual, diante da veracidade das informações 

prestadas pela parte reclamante, entendo que restou a parte reclamada 

pagar a quantia de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) 

referente a aluguéis atrasados. Diante do exposto, e por tudo o mais que 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RESCINDIR O 

CONTRATO DE LOCAÇÃO entre reclamante e reclamada e CONDENAR a 

parte reclamada na obrigação de pagar a quantia de R$ 3450,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais) para a reclamante, bem como na 

obrigação de DESOCUPAR o imóvel descrito na inicial e no contrato de 

locação no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de MANDADO DE 

DESPEJO. Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários 

advocatícios, na forma prevista pelo art. 55, caput, da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se 

a parte reclamada para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar o 

adimplemento voluntário da obrigação, sob pena de despejo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-52.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA CANABARRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010103-52.2016.8.11.0109 REQUERENTE: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: ELAINE APARECIDA 

CANABARRO DA SILVA Vistos etc. Considerando que a exequente 

informou que a executada quitou o débito, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito pelo pagamento, conforme o previsto no art. 904, I, do 

CPC. Sem necessidade de trânsito em julgado. Arquivem-se os autos. Sem 

condenação em custas e honorários sucumbenciais. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-73.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010121-73.2016.8.11.0109 REQUERENTE: AMARILDO RODRIGUES DE 

JESUS REQUERIDO: NEY DE TAL Vistos etc. Considerando que a parte 
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reclamante desistiu do pedido, conforme id 5704565, extingo o processo 

sem resolução do mérito, conforme o previsto no art. 485, VIII, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem necessidade de aguardar o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-28.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEYSA NAIARA DE SOUZA FABRIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010124-28.2016.8.11.0109 REQUERENTE: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP REQUERIDO: GEYSA NAIARA DE SOUZA FABRIM Vistos etc. 

Considerando que a parte reclamante não compareceu injustificadamente 

à audiência de conciliação designada, extingo o processo sem resolução 

do mérito, conforme o previsto no art. 51, I, da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-50.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE LUIS LEMES GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010129-50.2016.8.11.0109 REQUERENTE: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP REQUERIDO: SILVESTRE LUIS LEMES GONÇALVES Vistos 

etc. Considerando que a parte reclamante não compareceu 

injustificadamente à audiência de conciliação designada, extingo o 

processo sem resolução do mérito, conforme o previsto no art. 51, I, da 

Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-35.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERMINO SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010130-35.2016.8.11.0109 REQUERENTE: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP REQUERIDO: FERMINO SANCHES Vistos etc. Considerando 

que a parte reclamante não compareceu injustificadamente à audiência de 

conciliação designada, extingo o processo sem resolução do mérito, 

conforme o previsto no art. 51, I, da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-48.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE EPIFANIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010155-48.2016.8.11.0109 REQUERENTE: ANDRESSA COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: ARIANE EPIFANIO DA SILVA Vistos etc. Considerando que a 

parte reclamante desistiu do pedido, conforme id 5704565, extingo o 

processo sem resolução do mérito, conforme o previsto no art. 485, VIII, 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Trânsito em julgado de 

imediato, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 18 de dezembro de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 2461-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Autos nº 2461-61.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64646.

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o acusado Sivanildo Francisco Xavier 

Lima, devidamente citado, informou possuir advogado constituído.

Todavia, até a presente data não aportou aos autos resposta à acusação, 

dessa forma DETERMINO que INTIME-SE o acusado para que, se assim 

desejar, constituir novo advogado ou, caso alegue não ter condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido por Defensor 

Dativo.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 3420-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON MARCOS PININGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos n° 3420-95.2017.811.0111.

Código Apolo n° 71548.

Vistos.

1- Tendo em vista a remessa dos autos nº 0007495-29.2012.8.26.0082, 

referente à Comarca de Boituva-SP, para comarca de Matupá-MT (Cód. 

71548), verifico que o reeducando está residindo nessa comarca.

 Diante disso, DESIGNO audiência admonitória para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 18h10min.

INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como para se assim desejar constituir novo advogado ou, caso alegue 

não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que será 

assistido por Defensor Dativo.

2- Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas em 

nome do reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 05 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29898 Nr: 358-62.2008.811.0111

 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: Martins Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifique-se no Cartório Distribuidor, na capa dos autos e no sistema 

Apolo o nome do requerente, passando a constar o espólio de Martins 

Pereira Leal, no polo ativo da demanda.No mais, tendo em vista os cálculos 

apresentados às fls. 148-154, INTIME-SE a Autarquia Federal para, no 

prazo de 30 dias, apresentar impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, 

bem como para, no mesmo prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, 

§ 9º e § 10º, da CF/88 (compensação de débitos), sob pena de perda do 

direito de abatimento, o que deverá ser certificado.Transcorrido o prazo 

assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde expressamente com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Outrossim, se 

a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito, 

valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não haja 

irresignação, PROMOVA-SE a compensação.Se, em outro viés, a 

Autarquia Federal contestar por mera petição o valor apresentado, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar nos 

autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, desde já 

também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o prazo assinalado ou 

caso a parte exequente concorde expressamente com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.FIXO os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art. 23, Lei 8.906/94.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64344 Nr: 2274-53.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 2274-53.2016.811.0111.Código Apolo nº 64334. Vistos.1) Tendo 

em vista o teor da petição de Ref. 35, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do acusado o 

advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, a advogada nomeada para o “múnus” público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ) (...). Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69579 Nr: 2509-83.2017.811.0111

 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: OTACÍLIO MOURA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2509-83.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69579.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

março de 2018, às 14h15min, cabendo 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 2527-07.2017.811.0111.Código Apolo nº 69620.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 9, NOMEIO com defensor dativo do acusado Mauri 

Floriano Pereira o advogado Ivaine Molina Júnior, que deverá apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a natureza da 

causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 (dez) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59236 Nr: 1719-70.2015.811.0111

 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: SILMAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido do requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a SILMAR DE MELO, devida 

desde a data do requerimento administrativo tendo em vista que foi 

realizado após o prazo previsto no art. 74, inciso I, da Lei n. 

8.213/91.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de cujus): Eloir da Silva 

Crestani;Nome do beneficiário: Silmar de Melo;Benefício Concedido: 

Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): data do requerimento administrativo (24.10.2014);Prazo 

para cumprimento da sentença: 60 (sessenta) dias.Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 719-64.2017.811.0111

 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): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA, EMERSON PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ANDREIA GOMES DE SOUZA - OAB:21739/O, RUBY DE 

CARVALHO - OAB:21568, RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4.296/A-OAB/MT

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço 

para:1.CONDENAR os acusados LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA e EMERSON PAIVA, devidamente qualificados 

nos autos, nas sanções dos artigos 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos 

da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal; 2.CONDENAR o 

acusado LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, devidamente 

qualificados nos autos, nas sanções do artigo 12 e 16, parágrafo único, 

inciso I, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70, “caput”, do Código 

Penal.(....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67635 Nr: 1389-05.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) 

REDESIGNO a presente solenidade para o dia 09 de janeiro de 2018, às 

15h30min. 2) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário”. Nada mais, 

encerrou-se a presente às 10h46min, que vai assinada por todos. Eu 

_____ (Priscielem da Silva Rodrigues) Assessora de Gabinete, digitei e 

subscrevi.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68776 Nr: 2070-72.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) 

REDESIGNO a presente solenidade para o dia 09 de janeiro de 2018, às 

15h30min. 2) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário”. Nada mais, 

encerrou-se a presente às 10h46min, que vai assinada por todos. Eu 

_____ (Priscielem da Silva Rodrigues) Assessora de Gabinete, digitei e 

subscrevi.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 2120-98.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) 

REDESIGNO a presente solenidade para o dia 09 de janeiro de 2018, às 

15h30min. 2) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário”. Nada mais, 

encerrou-se a presente às 10h46min, que vai assinada por todos. Eu 

_____ (Priscielem da Silva Rodrigues) Assessora de Gabinete, digitei e 

subscrevi.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 3420-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON MARCOS PININGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 3420-95.2017.811.0111.Código Apolo nº 71548.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 7, NOMEIO com defensor dativo do reeducando 

Adenilson Marcos Pininga o advogado Kassio Roberto Pereira.Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. (....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27255 Nr: 1769-14.2006.811.0111

 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: Aparecida Zabotta Feltes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henei Rodrigo Berti 

Casagrande - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução vertida pelo INSS, razão pela qual deixo de homologar os 

cálculos apresentados por ambas as partes. Como consequência, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria deste Juízo para fins 

de retificação dos cálculos, nos moldes da sentença ora prolatada, após o 

que, serão eles homologados.Com a retificação, homologação e o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Considerando a sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com os honorários sucumbenciais 

respectivos.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32434 Nr: 1450-41.2009.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênia Maria Baseggio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 
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- OAB:OAB/PR 67842, MÔNICA CRISTINA CASALI - OAB:OAB/PR 

60.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Autos nº 1450-41.2009.811.0111 (Código 32434)

Requerente: Eugênia Maria Baseggio

Requerido: Banco do Brasil

Vistos.

1 – Intime-se novamente a parte requerente para manifestar sobre as 

contas apresentadas pelo banco requerido, na forma postulada, 

entendendo a silêncio como anuência tácita.

2 – Quanto ao cumprimento da sentença sobre os honorários 

sucumbenciais e custas processuais, determino a intimação da parte 

executada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no 

percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e de avaliação 

(§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69075 Nr: 2226-60.2017.811.0111

 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): JEAN EDEGAR TRISTÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 2226-60.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69075.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de janeiro de 

2018, às 15h45min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52729 Nr: 870-69.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 870-69.2013.811.0111.

Código Apolo nº 52729.

Vistos.

Em cumprimento ao acórdão de fls. 98-99, DETERMINO o curso regular da 

instrução.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo 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.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2018, às 12h10min, cabendo 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71937 Nr: 3616-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINO DA PAZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Deuzamar ferreira 

Nunes - OAB:22222-O MT

 (....).Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos 

converto-o a prisão em flagrante em liberdade provisória SEM FIANÇA, 

concedendo a DULCINO DE PAZ ALVES devidamente qualificado nos 

autos, o benefício de responder em liberdade a acusação que lhe é 

imputado, mediante as seguintes condições:a)Comparecimento mensal em 

juízo, para informar e justificar suas atividades;b)Proibição de ausentar-se 

da Comarca sem prévia autorização do Juízo;c)Proibição de se aproximar 

e/ou manter contato com vítima por qualquer meio de 

comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor da flagrado, 

devendo constar que a soltura somente ocorrerá se por outro motivo não 

estiver segregado;Outrossim, determino que na ocasião do cumprimento 

do alvará de soltura, o oficial de justiça proceda ciência ao flagrado 

acerca das medidas de proteção impostas (autos código APOLO 69840), 

quais sejam:I) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, no limite de 200 (duzentos) metros;II) Proibição de 

frequentar o local de trabalho e residência da vítima e familiares;III) 

Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação;INTIME-SE a vítima acerca 

da soltura do réu.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se e se cumpra.Em 

razão do conteúdo das declarações da vítima prestadas perante a 

Autoridade Policial, extraia-se cópia de referida declaração e remeta-se 

para Diretoria do Fórum para as providências cabíveis.No mais, 

traslade-se cópia da presente decisão para os autos de código APOLO 

53002.Outrossim, DESIGNO o dia 21 de fevereiro de 2018, às 12h30min 

para realização da audiência de justificação dos autos de código APOLO 

53002.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69081 Nr: 2231-82.2017.811.0111

 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): WALDECI DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2231-82.2017.811.0111 (Código 69081)

Requerentes: BV Financeira S.A. Crédito

Requerido: Waldeci dos Santos Ferreira
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Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo B.V. Financeira 

S.A. Crédito. em face de Waldeci dos Santos Ferreira, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref. evento 16).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, bem como considerando que o requerido ainda não foi 

citado, resta ao Juízo apenas a homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 2491-96.2016.811.0111

 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 MECÂNICA DESTRI LTDA ME, MARIA 

MICHELE DA SILVA, LUIZ CEZAR DESTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2491-96.2016.811.0111 (Código 64693)

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Auto Mecânica Destri Ltda ME

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S.A. em 

face de Auto Mecânica Destri Ltda ME, Maria Micheli da Silva e Luiz Cezar 

Destri, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. evento 12).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo, nos termos 

do artigo 922 do Código de Processo Civil, até o cumprimento do acordo, 

previsto para julho de 2019.

Custas e honorários, consoante pactuado na petição inclusa (ref. 12).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35159 Nr: 2-62.2011.811.0111

 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: GERALDA PEIXOTO LOPES, Valdemar Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O, valdemar s - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2-62.2011.811.0111.

Código Apolo nº 35159.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente, assinalando excesso de execução, 

uma vez que, segundo a impugnação a correção monetária foi calculada 

considerando o INPC como fator legal em todo o período calculado.

A parte embargada se manifestou às fls.127-128 concordando com os 

cálculos apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito dos 

embargos, não houve oposição do exequente, razão pela qual é evidente 

a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDEDENTE os embargos à execução, para 

acolher os cálculos apresentados às fls. 125-126.

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

embargado/requerente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na embargada, na fase 

de conhecimento.

Procedida a retificação do cálculo e, transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à embargada e outra em 

favor dos patronos, em relação aos honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35407 Nr: 249-43.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA DE FÁTIMA MORANTE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 111-113, 

homologando-os.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% incidentes sobre a 

diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque 

dos honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da 

Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Cumpra-se.Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1566-76.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIDDAN BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT

 Autos nº 1566-76.2011.811.0111.

Código Apolo nº 50093.

Vistos.

Ante o teor da cota ministerial de fl.80 e compulsando os autos, verifico 

que o acusado não cumpriu uma das condições impostas pelo Juízo na 

ocasião do oferecimento da proposta de suspensão condicional do 
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processo, qual seja, o pagamento de 01 (um) salário mínimo, dividido em 

até 05 (cinco) parcelas.

Inobstante tenha decorrido o prazo para o réu se manifestar quanto ao 

não cumprimento das condições sob pena de prosseguimento do feito, 

extrai-se dos autos que ele vem cumprindo regularmente as demais 

condições impostas.

Dessa forma, DESIGNO audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 12h15min.

INTIMEM-SE o acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51433 Nr: 1331-75.2012.811.0111

 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: ANTONIO MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1331-75.2012.811.0111.

Código Apolo nº 51433.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52256 Nr: 404-75.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MONTANHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores a 

citação válida.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à IRACEMA 

MONTANHER, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, 

todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

08.04.2013 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurada: IRACEMA MONTANHER.Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): Data da citação válida (08.04.2013);Prazo 

para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52733 Nr: 874-09.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 874-09.2013.811.0111.

Código Apolo nº 52733.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a executada que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 03/2012), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls.155-156), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60303 Nr: 319-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O
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 Autos nº 319-84.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60303.

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimado deixou de se manifestar em favor do 

requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 15 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 58/2017/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 o disposto no artigo 54 do Estatuto da Criança e 

Adolescente-ECA - é dever do Estado Assegurar a Criança e Adolescente 

especialmente o item VII do mesmo artigo que assegura o atendimento no 

ensino fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R o Projeto Escrevendo o Futuro para os fins de coleta de 

materiais didáticos- escolares para crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social da Escola Bom Jardim, realizado no período de 

08/01/2018 a 26/01/2018.

II – C O N V I D A R e comunicaro representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados, Delegado de Polícia 

Civil, servidores e público em geral para participarem.

III – As doações deverão ser depositadas nas caixas de coletas, 

distribuídos nos comércios e órgãos públicos do município.

IV – Os kits de materiais escolares serão confeccionados após o período 

de coleta e será distribuído no dia 05 de fevereiro de 2018 na Escola Bom 

Jardim.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça.

Nobres, 13 de Dezembro de 2017.SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES.Juíza de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Batista Maciel, João Victor da Silva 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Emerson Flávio de Andrade - OAB:6730/O

 DECISÃO

Vistos etc.

I – DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACUSADO 

SÁVIO BATISTA

O art. 316 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá revogar 

a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem.

No caso em análise, observa-se que o acusado teve sua prisão 

preventiva decretada em razão da presença de indícios de autoria quanto 

a prática dos crimes capitulados no art. 157, §3º, primeira figura, do 

Código Penal.

O acusado afirmou, em seu pleito de liberdade provisória, que não estão 

presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como que 

o acusado quando sair da prisão pretende começar a trabalhar, possui 

residência fixa e ostenta apenas uma condenação anterior.

 Verifico que a prisão do acusado fora decretada em razão da existência 

de indícios suficientes de autoria, bem como para a garantia da ordem 

pública e a garantia da instrução processual.

 Neste sentido, analisando detidamente os autos, constato que a situação 

fática que ensejou a decretação da prisão preventiva não mudou, sendo 

certa que a melhor opção, para o momento, é a manutenção do acusado 

no cárcere pelos motivos já elencados na decisão anterior (deliberação 

pela prisão preventiva dos acusado, à ref. 4).

Este juízo no momento em que determinou a decretação da prisão 

preventiva do acusado, demonstrou, fundamentadamente, que o crime 

preenche os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Neste ponto, importante destacar que a testemunha Ana Lúcia de Oliveira, 

genitora do adolescente H.D. de O. afirmou que esse possivelmente 

praticou o crime, estando na companhia de Sávio. Por sua vez, o 

adolescente H.D.de O. afirmou que esteve na companhia do acusado na 

noite dos fatos.

 Impende ainda ressaltar que o crime, supostamente, praticado pelo 

acusado é de alta gravidade, vez que perpetrado mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em 

que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave e se encontra, 

ainda, em tratamento médico, tendo lesões que a princípio os médicos 

informam ser permanentes, o que revela o elevado grau de 

reprovabilidade da conduta.

Ademais, o crime possui pena superior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, o fato do réu, possuir residência fixa, não obsta à manutenção 

da custódia cautelar, dadas as peculiaridades do caso que demonstram 

proporcionalidade e adequação na medida imposta.

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado Sávio Batista Maciel.

II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumpra-se, integralmente, a decisão de ref. 35.

Intime-se o acusado Sávio Batista Maciel desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67404 Nr: 2988-28.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Mendes de Arruda, Bruno Meireles 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Ante o teor do ofício nº. 3364/2017, redesigno audiência para o dia 

18/12/2017, às 18h00min.

 Comunique-se ao juízo deprecante.

 Às providências.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54554 Nr: 452-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Nacional de Produção Mineral- 

DNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322-A/MT, Norma 

Sueli de Caires Galindo - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 452-78.2016.811.0030

Código nº. 54554

SENTENÇA

Vistos etc.

 À ref. 17, aportou aos autos petição de desistência.
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É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não houve a citação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento (fls. 

89/90-PDF).

 Verifico que não houve restrição do bem junto ao sistema Renajud.

 P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 8893 Nr: 234-51.1996.811.0030

 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 -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fidalski, Oswaldo Fidalski, Maria 

Aparecida Fidalski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 234-51.1996.811.0030

Código nº: 8893

DECISÃO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.209, de modo que suspendo o processo até a data 

requerida.

 Após, intime-se o exequente para dê o efetivo andamento processual, de 

modo a efetivar o recebimento do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49395 Nr: 730-16.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSGHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulinda Maria Alves Rodrigues 

- OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:15097

 Em que pese as alegações do requerente é dever desse comparecer aos 

atos processuais, até porque foi esse que ajuizou esta ação, de modo que 

não acolho a justificativa apresentada. Assim, em consonância com o que 

dispõe o art. 7º da lei de alimentos a medida a ser imposta é o 

arquivamento do processo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 7º da Lei 5.478/68 

c/c art. 487, I, do CPC.Sem custas e taxa judiciária.Cientifique-se o 

Ministério Público. P.R.I.C. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 122 Nr: 37-98.1993.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A- Basa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Stella, Benedita da Silva Duarte, 

João Carlos da Silva Duarte, Wilian Antonio Duarte, Rafael Duarte 

Azadinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elói Contini - OAB:MT22.841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3500-B

 INTIMO o autor, através de seu procurador, DR. ELÓI CONTINI -OAB/MT 

22841-A, para providenciar, no prazo de 05 (cinco)dias, o pagamento de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br(em serviços - Diligências) 

conforme Provimento 07/2017 CGJ, localidade: Zona Rural - Diamantino/MT 

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO. Proc. 3763-21-2017.811.0005- Cód. 

121253

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 547-18.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os autos encontra-se em carga com o Advogado 

Dr. Erick Henrique Dias Prado, desde 03/07/2017 e até a presente data não 

foi devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2963 Nr: 492-48.2002.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, PSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Garcia Bueno - 

OAB:20391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os autos encontra-se em carga com o Dr. 

Cleverson Garcia Bueno, OAB/MT20391/0 desde 07/0/2017, para 

fotocópia e até a presente data não foi devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10085 Nr: 528-12.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elesbão de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os autos encontra-se em carga com o Advogado 

Dr. Erick Henrique Dias Prado, desde 03/07/2017 e até a presente data não 

foi devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10085 Nr: 528-12.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elesbão de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do DR. ERICK HENRIQUE DIAS PRADO, para proceder com a 

devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 03/072017, no 

prazo de 48(quarenta e oito)horas, sob pena de busca e apreenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 547-18.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO vossa Senhoria para proceder com a devolução dos autos o qual 

encontra-se em carga desde 03/072017, no prazo de 48(quarenta e 

oito)horas, sob pena de busca e apreenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42314 Nr: 1768-89.2017.811.0031

 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: Chirley Dias Barreto Silva, Ruy Dias Barreto, Elen Fátima 

Neres de Barros Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcenor Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em cumprimento ao artigo 617 do Código de Processo Civil de 2015, 

nomeio como Inventariante a parte requerente, Chirley Dias Barreto Silva, 

em razão da qualidade de herdeira (filha do falecido), conforme 

documentos de fl. 09.

Intime-se a inventariante nomeada para no prazo de 05 (cinco) dias 

prestar compromisso nos termos do artigo 617, parágrafo único, do CPC.

Prestado o compromisso, a inventariante deverá apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do CPC.

Em seguida, citem-se os herdeiros e os interessados não representados, 

se for o caso, bem como a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

e intime-se o Ministério Público (art. 626 do CPC) para que, querendo, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre as primeiras 

declarações, podendo as Fazendas Públicas, em 15 (quinze) dias (art. 

629 do CPC), caso discordem dos valores da avaliação dos bens 

apresentados pela Inventariante, juntar prova de cadastro ou atribuir 

diretamente novos valores, os quais poderão ser aceitos pelos 

interessados (CPC/2015, art. 634).

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

Após, voltem-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nortelândia-MT, 18 de dezembro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2963 Nr: 492-48.2002.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, PSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Garcia Bueno - 

OAB:20391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do DR. CLEVERSON GARCIA BUENO, OAB/MT, para proceder 

com a devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 

07/072017, no prazo de 48(quarenta e oito)horas, sob pena de busca e 

apreenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 547-18.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do DR. ERICK HENRIQUE DIAS PRADO, para proceder com a 

devolução dos autos o qual encontra-se em carga desde 03/072017, no 

prazo de 48(quarenta e oito)horas, sob pena de busca e apreenção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-13.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALMANTINA ROSA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000013-13.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ALMANTINA ROSA MOREIRA 

REQUERIDO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; (...);” 

De início, passo a versar sobre incidência do CDC nesta demanda. Pois 

bem, a relação entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, 

a fazer incidir, inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - 

Código do Consumidor). Por esta razão, no presente feito, o qual versa 

sobre relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus probatório, assim 

compete à requerida a prova da incolumidade dos volumes pelos quais se 

responsabilizara, através de filmagens ou outros meios por ela criada a 

fim de resguardar-se. As normas contidas na Lei 8.078/90 se aplicam ao 

caso em comento, tendo em vista a relação contratual de consumo entre 

as partes. Considerando que se está diante de uma relação de consumo, 

a responsabilidade da requerida advém da lei, nos moldes do art. 14, do 

CDC: "Art. 14 CDC - 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." A responsabilidade objetiva não exige a análise da 

culpa do prestador de serviços, bastando tão somente à presença do 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Contudo, é evidente que, 

se do defeito do serviço ou produto não resultar ofensa à honra do 

consumidor, não há o que ser indenizado a título de dano moral. Sendo 

assim, é cediço que a parte mais forte economicamente deve produzir 

provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor, por ser 

direito do autor a inversão do ônus da prova em seu favor, diga-se de 

passagem, tão somente no tocante às provas que lhe for impossível ou 

extremamente difícil de produzir; valendo salientar, neste ponto, que a 

instituição demandada, ao ser intimada para tanto, contestou a ação, 

afirmando que se trata de culpa exclusiva da vítima em função de sua 

desatenção com seus objetos pessoais (id nº 9221643), o que servirá 

para análise do presente caso. É cediço que em ações 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 nexo ou 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 612 de 700



outrem, fica obrigado a repará-lo. Como regra geral do Código Civil, a 

responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, há de ser analisada e 

comprovada a culpa ou dolo do agente na ocorrência do evento danoso. 

No entanto, nas relações consumerista a responsabilidade civil é objetiva, 

sendo, portanto necessário apenas à prova do dano e nexo de 

causalidade. Como bem cediço, a ação de reparação de danos, 

pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de 

Barros Monteiro: A reparação do dano tem como pressuposto a prática de 

um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato. O dano 

extrapatrimonial, comumente denominado de dano moral, atinge o próprio 

indivíduo, se caracteriza pela ofensa aos direitos da personalidade 

previstos na Carta Magna, atacando, por exemplo, seu nome, sua honra, 

sua integridade psicofísica, sendo neste caso impossível repor as coisas 

ao seu estado anterior. Neste sentido, imperioso afirmar que o prejuízo 

atingirá o patrimônio incorpóreo do ofendido, os tidos direitos da 

personalidade, que tem por seus principais ícones o direito à vida, à 

integridade física, à honra, ao nome, à intimidade e à imagem, como se 

infere dos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal. É inegável 

que na hipótese em exame, restou evidenciado o abalo moral sofrido pela 

autora em decorrência do extravio de sua bagagem. Sobre danos morais 

preconiza Wilson de Melo da Silva: "Na ocorrência da lesão manda o 

direito ou a equidade que se não deixe o lesado ao desamparo de sua 

própria sorte. E tanto faz que tal lesão tenha ocorrido no campo se seus 

bens materiais ou na esfera daqueles outros bens seus, de natureza 

ideal. O que importa, o que é mister, é a reparação, pelo critério da 

equivalência econômica, num caso, ou pelo critério da simples 

compensação, da mera satisfação, como o queiram, no outro" (Do Dano 

Moral e sua Reparação, 2. ed., Forense, pp. 424 e 427). O dano em 

questão não é traduzido somente em perda econômico-monetária para a 

requerente, mas também por perturbações psíquicas de certa intensidade 

como por exemplo o fato de desembarcar em Cuiabá, cidade de destino, 

desprovida de todos os seus pertences, ter que se dirigir até a garagem 

da empresa ré para declarar o ocorrido, a tensão vivenciada, a 

expectativa de encontrar ou não a bagagem extraviada, bem como a falha 

na prestação de serviço, caracteriza efetivo prejuízo e, por conseguinte, 

situação passível de compensação econômica. Nesse sentido, é 

impossível deixar de reconhecer a angústia e o sofrimento 

experimentados pela autora que se viu privada de sua bagagem e seus 

bens pessoais. Em casos análogos, o TJ-SC assim se manifestou: 

-"Tratando-se de responsabilidade objetiva, a caracterização do dano 

moral não depende da demonstração de prejuízo, sendo suficiente a 

existência do ato gravoso à esfera íntima da vítima."(TJSC, 5ª Câmara de 

Direito Civil, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, AC , j. 18-4-2011). -" O 

transtorno sofrido por consumidor privado de seus pertences pessoais, 

assim como de bens e documentos, após longa viagem ao exterior, gera 

dever de indenizar, com o fito de suavizar os percalços e incômodos 

sofridos e em quantia monetária compatível com as privações. "(TJSC, 6ª 

Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, AC , j. 25-5-2011). 

Diante disto, entendo que há dever indenizatório em razão dos danos 

morais suportados. No que diz respeito ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para um arbitramento justo, 

o julgador deve levar em conta o poder econômico de quem indeniza, bem 

como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, 

notadamente os reflexos negativos do ilícito na autoestima do ofendido e 

nas suas relações sociais. O valor de reparação moral deve ser arbitrado 

de modo que não deixe de exercer seu caráter pedagógico bem como não 

promova o enriquecimento sem causa da vítima. Veja-se a lição de Carlos 

Roberto Gonçalves: "Pode- se afirmar que os principais fatores a serem 

considerados são: a) a condição social, educacional, profissional e 

econômica do b) a intensidade de seu sofrimento; c) a situação econômica 

do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito; d) a intensidade do 

dolo ou grau de culpa; e) a gravidade e a repercussão da ofensa; e f) as 

peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, atentando-se 

para o caráter antisocial da conduta lesiva". Ante o exposto julgo 

PROCEDENTE os pedidos, para o efeito de condenar a requerida ao 

pagamento em favor da autora, a título de danos morais, do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo 

o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Deixo de Condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios, pois incabíveis nesta fase. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

o que deverá ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, 

mediante as baixas e anotações pertinentes. Publicado com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nortelândia/MT, 17 

de dezembro de 2017. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-25.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ROSA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010047-25.2017.8.11.0031 REQUERENTE: HELIO ROSA MORAES 

REQUERIDO: VIVO, TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Com fulcro no art. 

38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e decido. 2. 

Pois bem. O ponto nodal da presente lide cinge-se na suposta 

irregularidade da bloqueio da linha telefônica do promovente, a qual afirma 

ser inteiramente ilegítima, argumentando ainda que adimpliu todos os 

débitos junto a promovida. Diante das provas coligidas aos autos, entendo 

que a pretensão do promovente merece acolhimento. Tratando-se de 

relação de consumo, deverá a matéria e o contexto probatório ser 

valorado conforme exige o Código de Defesa do Consumidor. Sobre o 

julgamento antecipado da lide, este é perfeitamente cabível, conforme 

entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM 

FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MÉRITO – 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO 

QUANTUN INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS QUANTO À REDUÇÃO DO DANO 

MORAL. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do 

direito de defesa quando a dilação probatória mostra-se desnecessária 

em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de 

direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da 

convicção do julgador. Se não há prova da relação jurídica contratual 

entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do 

nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em 

consequência, o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais 

decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção 

ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re 

ipsa. Constatado que o valor arbitrado a título de dano moral não atende 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em 

consideração a capacidade socioeconômica das partes – a sua redução é 

medida que se impõe. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o 

ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte ré, 

restando a parte autora vencedora em seus pedidos formulados na 

exordial. (Ap 39647/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2017) (grifei) A promovente alega que o bloqueio 

da linha telefônica é ilegal uma vez que não deu causa à suspensão do 

serviço, adimplindo todas os débitos concernentes à prestação do 

respectivo serviço, juntando os documentos no id nº 6627482, 6627487 e 

6627502. A Promovida, por sua vez, alega que o serviço nunca foi 

bloqueado, não havendo qualquer ato ilícito, aduz ainda que o promovente 

consumiu os serviços, realizando e recebendo ligações na linha telefônica 

em questão, todavia não juntou qualquer documento que corrobora-se 

com suas alegações. Desta forma, valendo-se da distribuição do ônus da 

prova prevista no art. 373 do CPC, bem como a inversão de seu ônus pelo 

Código de Defesa do Consumidor, têm-se que a parte promovida detinha 
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encargo de trazer provas com o fito de desconstituir o direito alegado pelo 

autor, o que no presente caso não o fez. De outro lado as provas 

anexadas na peça inicial pelo promovente é suficiente para comprovar o 

pagamento dos débitos referentes aos serviços prestados no mês de 

março e abril de 2017. Assim, incorreta foi a conduta da promovida em 

proceder com a suspensão indevida do serviço fornecido, quando 

comprovado nos autos que a fatura de pagamento estava adimplida. 

Portanto, para o presente caso aplica-se a 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. Quanto à alegação de que na situação em tela 

não há o dano moral, tem-se que esta não merece prosperar, vez que, 

comprovado o nexo causal, não se exige a comprovação do dano, eis que 

esse é presumido ante a falha na prestação de seus serviços. É o 

chamado dano in re ipsa consolidado no STJ. Nesse Sentido é a 

jurisprudência deste Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO 

DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – 

RESPNSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA 

CULPA - DANO MORAL ‘IN RE IPSA’ - VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO NA 

SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DE OFÍCIO PELO 

TRIBUNAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Não há falar em ilegitimidade ativa quando as linhas de telefonia móvel 

foram contratadas pelo Recorrido e há provas de que ele as utilizava no 

momento em que o serviço foi bloqueado pela Apelante. 2- A relação das 

partes configura-se como de consumo e, nos termos do artigo 14 do CDC, 

a responsabilidade da Apelante é objetiva, ou seja, não exige a prova da 

conduta culposa. Basta o consumidor fazer prova do ato ilícito e do nexo 

causal, para surgir o direito à indenização. No caso concreto, a Apelante 

não prestou o serviço a contento, pois privou o consumidor, ora 

Recorrido, de utilizar-se das linhas telefônicas sem que estivesse 

inadimplente, fato em que reside a sua responsabilidade pelos danos 

causados. 3- A responsabilização do agente causador do dano moral 

opera-se por força do simples fato da violação do direito (danum in re 

ipsa). Uma vez verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do efetivo prejuízo se 

presentes os demais pressupostos legais para que haja a 

responsabilidade civil. 4- Para fixar o valor da indenização decorrente de 

dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, 

punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em 

conta ainda a condição econômica das partes. No caso concreto, 

reduz-se de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de 

observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Os juros 

moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública. 

Logo, o exame de tais questões de ofício por esta Câmara não induz 

reformatio in pejus. In casu, os juros devem incidir desde a citação, por se 

tratar de responsabilidade contratual e a correção monetária a partir do 

acórdão que fixou a indenização (Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ). 

(Ap 4171/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 

12/07/2013) (grifei) 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, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. Sobre o quanto indenizatório, impende ressaltar que não há 

padrões objetivos de medida da pretensão deduzida, vez que a 

quantificação dos danos não utiliza parâmetros materiais ou objetivos. A 

indenização por danos morais não visa apenas reparar os desgastes e 

aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores materialmente 

imensuráveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor que amenize 

tais danos, bem como funcione como sansão didática a fim de inibir que 

novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes. O 

estabelecimento desse quantum compensatório deve atender esse 

binômio, visando ainda a capacidade econômica da vítima, bem como a 

capacidade financeira do autor do dano, a fim de atingir uma 

compensação adequada ao caso concreto. Todas essas premissas 

deverão ser analisadas pelo Juiz que levará em consideração os critérios 

de razoabilidade, observando as condições objetivas expressa nos autos, 

quanto ao modo e extensão do dano, condições pessoais de vida da 

vítima, tanto econômica quanto social, a fim de limitar a compensação. 

Assim, como o critério para fixação do valor indenizatório passa pela 

verificação das repercussões do ato ilícito na vida da vítima e, 

considerando as diretrizes traçadas e as circunstâncias dos autos, 

entendo que o quanto indenizatório no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), 

apresenta-se razoável e condizente com o princípio do não 

enriquecimento sem causa. 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, a fim conformar a tutela de urgência concedida 

anteriormente e, consequentemente, condenar a promovida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 362 do STJ) e 

juros a partir da citação. Deixo de condenar a Promovida ao pagamento 

das custas e das despesas processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, por incompatíveis nessa fase. Com o decurso do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nortelândia/MT, 17 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-27.2017.8.11.0031
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA 97207497172 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010021-27.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ATILANA LINS FERREIRA 

FORMIGHIERI, FLAVIO VINICIUS FONSECA DE SA REQUERIDO: KLAYTON 

MELZ ALVES ARRUDA 97207497172 Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e decido. Oportuno o 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil porquanto trata-se de controvérsia cujo deslinde não 

depende de produção de outras provas. Alega os autores que realizaram 

contrato de prestação de serviço com a requerida, com o objetivo de que 

esta providenciasse a filmagem da cerimônia e comemoração do 

casamento realizado em 24/12/2015, entregando o vídeo editado em mídia 

audiovisual. Informa ainda que o prazo de entrega era de até duas 

semanas após o evento, tendo os autores pago o valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). Todavia, alegam que a mídia com as imagens 

do casamento nunca lhe foram entregue, e que a requerida se recusa e 

lhe entregar o produto de forma injustificada, requerendo que seja ela 

compelida a entregar o produto, bem como condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida alega que os 

autores não realizaram o devido pagamento dos serviços contratados, 

vez que apresentaram apenas uma folha de cheque no valor de R$ 375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais), emitido por Atilana Lins Ferreira, que 

foi devolvido por insuficiência de fundos, restando em mora os autores, 

razão pela qual a mídia (DVD) não foi entregue. Pugna, em pedido 

contraposto, pela condenação dos autores ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e o 

pagamento do cheque apresentado n valor R$ 375,00 (trezentos e setenta 

e cinco reais). Em sua réplica os autores aduziram que o cheque foi 

devolvido não por insuficiência de fundos, mas sim por requerimento de 

sustação, ante a ausência da entrega do DVD. Pois bem, inferindo-se as 

alegações e os documentos carreados aos autos restou incontroverso o 

atraso na entrega da mídia (DVD) pela parte requerida. Da prova 

produzidas nos autos depreende-se que os autores contrataram a 

requerida pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este 

confirmado pela requerida em sua peça de defesa (id nº 6627346), sendo 

uma das formas de pagamento o cheque nº 00053, no valor de R$ 375,00 

(trezentos e setenta e cinco reais), o qual foi devolvido ante a sustação 

da autora (id nº 6780047). A controvérsia encontra seu ápice no recibo de 

pagamento emitido pela requerida, o qual informa o recebimento de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) acerca dos serviços de filmagem e 

edição de vídeo do casamento dos autores (id nº 6627187). Logo, 
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depreende-se que houve prestação do serviço de filmagem do evento e o 

pagamento de certo valor pela prestação, porém não houve a entrega do 

vídeo editado como fora acordado entre as partes. De outro lado, embora 

a empresa requerida tenha juntado uma folha de cheque, emitida pela 

autora, alegando que o pagamento seria realizado por meio de 04 (quatro) 

folhas de cheque no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 

reais), não conseguiu desvencilhar o recibo de no valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais). Cabe dizer que a requerida deve arcar com as 

consequências de suas declarações, ora se emitiu recibo devidamente 

assinado, afirmando a percepção de valor integral em favor dos autores, 

deve assumir com as consequências resultantes desta declaração, haja 

vista que todos os documentos juntados no processo são analisados sob 

o prisma da boa-fé, o que impede este Juízo de tirar outras conclusões, 

salvo prova em contrário, o que no caso não foi suficiente para elidi-la. 

Diante disto, emerge da prova produzida que houve cumprimento parcial 

do contrato, não havendo que se falar em má-fé dos autores posto que 

não houve alteração da verdade, mas apenas discordância quanto à 

execução dos serviços. Assim, devidos são os danos morais na medida 

em que tal situação por óbvio trouxe mais que meros aborrecimentos, 

porquanto há mais de um ano a empresa requerida vem retardando o 

cumprimento total do contrato, não entregando aos autores as filmagens 

do casamento. Como se sabe, a festa de casamento é um momento de 

grande significado na vida de um casal. É uma data sempre lembrada e 

comemorada pelo casal, seus pais e familiares mais próximos, de modo 

que a documentação parcial desse momento traz inegável amargor aos 

autores, sentimento que se perdurará no tempo enquanto a lesão não for 

sanada, se é que ainda a será. Sobre o quanto indenizatório, impende 

ressaltar que não há padrões objetivos de medida da pretensão deduzida, 

vez que a quantificação dos danos não utiliza parâmetros materiais ou 

objetivos. A indenização por danos morais não visa apenas reparar os 

desgastes e aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores 

materialmente imensuráveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor 

que amenize tais danos, bem como funcione como sansão didática a fim 

de inibir que novas lesões sejam praticadas com base em fatos 

semelhantes. O estabelecimento desse quantum compensatório deve 

atender esse binômio, visando ainda a capacidade econômica da vítima, 

bem como a capacidade financeira do autor do dano, a fim de atingir uma 

compensação adequada ao caso concreto. Todas essas premissas 

deverão ser analisadas pelo Juiz que levará em consideração os critérios 

de razoabilidade, observando as condições objetivas expressa nos autos, 

quanto ao modo e extensão do dano, condições pessoais de vida da 

vítima, tanto econômica quanto social, a fim de limitar a compensação. 

Assim, como o critério para fixação do valor indenizatório passa pela 

verificação das repercussões do ato ilícito na vida da vítima e, 

considerando as diretrizes traçadas e as circunstâncias dos autos, 

entendo que o quanto indenizatório no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), 

apresenta-se razoável e condizente com o princípio do não 

enriquecimento sem causa. Acerca do pedido contraposto, verifico que 

não há guarida nestes autos, ainda que a questão da cobrança da folha 

de cheque se entrelace com a questão de mérito, por se tratar de título 

executivo autônomo, não havendo noticia de sua prescrição, não razão 

para que seja declarada a sua exigibilidade, razão pela qual indefiro o 

pedido contraposto, ante a falta de interesse de processual. Outrossim, 

por se tratar de título executivo extrajudicial, este possui os meios de 

impugnações próprios e diferentes do rito da ação declaratória aqui 

proposta, podendo, para tanto, propor ação autônoma. Diante do exposto, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, a fim de confirmar a tutela de urgência 

concedida anteriormente e, consequentemente, condenar a promovida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 362 

do STJ) e juros a partir da citação. Deixo de condenar a Promovida ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim os 

honorários advocatícios, por incompatíveis nessa fase. Com o decurso do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. Publicada com a inserção no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 17 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito
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MARIA VANILDE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)
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ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000008-88.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA VANILDE DE LIMA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Com fulcro no art. 38 

da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise meritória da 

presente demanda. Inicialmente, presentes os requisitos autorizadores, 

previstos no art. 6º, VIII do CDC, inverto o ônus da prova, incumbindo à 

requerida a prova da regularidade do serviço prestado. Compulsando-se 

os autos, verifica-se que o ponto nodal da presente contenda cinge-se na 

alegação de ilegalidade da negativação existente em desfavor do 

requerente e, por consequência, os descontos que ensejaram a referida 

negativação. As pretensões do requerente não merecem acolhimento. 

Inicialmente, é oportuno frisar que, considerando a inversão do ônus 

probatório em favor do requerente, incumbe à parte contrária a 

demonstração da legalidade dos descontos, bem como da negativação ao 

nome daquele, fatos esses objeto da presente demanda, devendo trazer 

os autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da 

requerente, conforme determina o CPC, se não vejamos: 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. Com efeito, ao se analisar os argumentos trazidos pelas 

partes e, sobretudo, os documentos juntados aos autos, verifica-se que a 

pretensão do requerente cinge-se na suposta ilegalidade na restrição 

existente em seu desfavor, restrição essa ocasionada em virtude da 

existência de um contrato de financiamento o qual alega jamais ter 

realizado junto à requerida. Malgrado os argumentos levantados pelo 

requerente, ao se analisar os contratos juntados pela requerida, 

verifica-se que a mesma logrou êxito em demonstrar a regularidade dos 

descontos. Assim o é, pois, como se pode extrair de tais documentos, a 

cédula de crédito bancário e comprovante de débito, objeto da presente 

lide, existe e foi devidamente assinado pelo requerente (id nº 8836225), 

pelo que se pode extrair da confrontação das assinaturas constantes nos 

documentos pessoais e no referido contrato, não se exigindo qualquer 

conhecimento pericial para chegar a tal conclusão. Além do mais, o 

contrato é acompanhado de cópia de todos os documentos pessoais da 

requerente. Nesse sentido, vejamos o que preleciona o inteligível 

magistério de Nelson Nery Júnior, em sua obra, Código de Processo Civil 

Comentado, 11ª edição, 2010, pág. 624, in verbis: 3. Fatos Impeditivos. 

São os que obstam a procedência do pedido do autor. Acolhidos, fazem 

com que o juiz deva julgar improcedente o pedido do autor, total ou 

parcialmente, dependendo do caso. Assim sendo, não há que se falar em 

irregularidade nos descontos perpetrados pela requerida em desfavor da 

requerente, nem mesma a restrição ao nome do requerente, tratando-se, 

pois, do exercício regular de seu direito. Como corolário, a improcedência, 

in totum, dos pedidos contidos na inicial é a medida de que impõe. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial na presente ação, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Ademais, 

considerando o permissivo constante do art. 51, § 2, da Lei nº. 9.099/95 

condeno a promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se os 

autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte 

contrária, independentemente de conclusão, para apresentar as 

respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a 

inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 17 de 

dezembro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-63.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010038-63.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUCIVANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Cuida-se de ação de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Lucivania Alves da Silva, em desfavor de Ativos S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Conforme se colhe dos autos, a autora manifestou seu desinteresse na 

ação, requerendo a desistência, conforme petição sob id nº 9150667. 

Anoto que nestes casos, por se tratar de demanda cujo rito atenta aos 

preceitos de celeridade de informalidade dos Juizados Especiais em sua 

Lei nº 9.099/95, está dispensado o consentimento da parte requerida, 

ainda que devidamente citada. Sobre o tema é enunciado do FONAJE: 

“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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa forma, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado pela autora, consequentemente, julgo 

extinto o presente feito, sem a resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios. Arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Nortelândia-MT, 17 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-64.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA CRISTINA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010025-64.2017.8.11.0031 REQUERENTE: GEORGIA CRISTINA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de 

ação de Ação Anulatória De Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito 

e Indenização por Danos Morais, proposta por Georgia Cristina Cardoso, 

em desfavor de Banco Bradesco Cartões, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Conforme se colhe dos autos, a autora manifestou seu desinteresse na 

ação, requerendo a desistência, conforme petição sob id nº 6627293. 

Anoto que nestes casos, por se tratar de demanda cujo rito segue aos 

preceitos de celeridade de informalidade dos Juizados Especiais em sua 

Lei nº 9.099/95, está dispensado o consentimento da parte requerida, 

ainda que devidamente citada. Sobre o tema é enunciado do FONAJE: 

“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 (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa forma, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado pela autora, consequentemente, julgo 

extinto o presente feito, sem a resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios. Arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Nortelândia-MT, 17 de dezembro de 2017. Marina Carlos 

França Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000014-95.2017.8.11.0031 REQUERENTE: PATRICIA RAMALHO DA 

CONCEICAO SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. 1. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e decido. 2. Oportuno o 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil porquanto trata-se de controvérsia cujo deslinde não 

depende de produção de outras provas. De início passo a analise das 

questões prejudiciais de mérito. Alega a parte autora que a requerida 

incorreu em revelia uma vez que deixou de apresentar tempestivamente a 

contestação nos autos, todavia compulsando os autos verifico que a ré foi 

citada para apresentar defesa em 30 (trinta) dias, conforme carta de 

intimação no id nº 8301801. Desta forma, em que pese o prazo concedido 

extrapolar o prazo costumeiro, previsto na norma vigente, a decretação da 

revelia neste caso está vedada pelo princípio da não surpresa, vez que 

não se pode obrigar as partes que ajam de acordo com o que não foram 

intimadas a fazer. Assim, ainda que o ato de intimação tenha sido emitido 

em desconformidade, seu objetivo não trouxe prejuízo as partes uma vez 

que não deixou de assegurar o contraditório e ampla defesa, não havendo 

se falar em prejuízo a parte autora uma vez que, independentemente de 

revelia, cabe a esta o ônus de comprovar o direito alegado na inicial. 

Destarte, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas 

deixo de decretar revelia à requerida. Acerca da preliminar de inépcia da 

inicial levantada pela requerida, tenho que tal alegação não merece 

guarida, isto porque a questão se funda em ausência de prova dos danos 

alegados em virtude do constrangimento que alega ter sofrido. É de se 

dizer que autora juntou aos autos comprovante de inscrição negativa junto 

aos cadastros de proteção ao crédito, por sua vez o dano decorrente de 

possível negativação indevida é presumido, por se tratar de dano in re 

ipsa, cujo entendimento esta sedimentado nos Tribunais superiores. Assim 

dispõe a jurisprudência do STJ: “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" (Ag 

1.379.761). Destarte, havendo o inicio de prova material acerca do direito 

alegado, não há que se falar em inépcia da inicial e carência da ação, 

razão pela qual afasto a preliminar suscitada. Ultrapassadas as questões 

preliminares, passo a questão de fundo. O ponto nodal da presente lide 

cinge-se na suposta irregularidade da negativação existente em desfavor 

da promovente, a qual afirma ser inteiramente ilegítima. Previamente, diante 

das provas coligidas aos autos, entendo que a pretensão do promovente 

merece acolhimento. Inicialmente, tratando-se de relação de consumo, 

deverá a matéria e o contexto probatório ser valorado conforme exige o 

Código de Defesa do Consumidor. O autor alega que a inclusão do seu 

nome no rol dos inadimplentes é indevida já que não firmou qualquer 

contrato com a requerida, juntou extrato de consulta junto ao SCPC (id nº 

8091356). A requerida por sua vez afirma que a cobrança é legitima e a 

inclusão da devedora nos cadastros de inadimplente trata-se de pleno 

exercício do seu direito. Mais afundo, alega a ré que os débitos que ora se 

discute foram cedidos pelo Banco do Brasil, por meio de contrato de 

cessão de direito de créditos, juntando para tanto o devido instrumento no 

id nº 9315385, havendo inclusive declaração de cessão de crédito, 

expedida pelo Gerente do Banco do Brasil (id nº 9315385), afirmando que 

os direitos sobre os créditos proveniente de CDC (Crédito salário) contrato 

nº 794332828, Cheque especial nº 5052023 e crédito cartão múltiplo 

ourocard elo, operação nº 71885691, foram transferidos para a empresa 

securitizadora de crédito requerida. Em que pese a cessão de crédito está 

autorizada no Brasil pela Resolução nº 2686/2000 do Banco Central, para 
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que surta efeitos para com a devedora é necessário a sua notificação por 

escrito como disciplina o art. 290 d Código Civil. In verbis: Art. 290. 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. Contudo, não 

demonstrou nos autos no momento oportuno, fato extintivo, modificativo ou 

impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC e 

art. 333, II, do CPC, uma vez que não comprovou a devida notificação da 

devedora. Dessa forma, resta evidenciada a ilegalidade da inscrição do 

nome da autora em cadastros de inadimplentes, consistente na falta de 

eficácia da dívida em relação à devedora, que não foi notificada da 

cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil. Assim, 

considerando que, ocorreu a cessão do crédito, entretanto, tal ato não 

restou aperfeiçoado, porquanto, a requerida deixou de notificar a 

devedora, providência de sua responsabilidade, e mesmo diante do 

desconhecimento, inseriu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, 

patente o dever de indenizar. Assim já decidiu este Tribunal de Justiça: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCLUSÃO 

DO NOME EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ANALISADA COM MÉRITO – CESSÃO DE 

CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ATO ILÍCITO PRATICADO 

PELA CESSIONÁRIA – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – VALOR 

ARBITRADO DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O devedor deve 

ser notificado da cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do 

Código Civil, sob pena de ineficácia da cessão. Ausentes provas da 

notificação da cessão de crédito, evidencia-se ilegal a inscrição do nome 

do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. Demonstrado o ato 

ilícito, com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente 

da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, 

bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Sendo a 

empresa Cessionária a responsável pela prática do ato ilícito não há que 

se falar em ilegitimidade passiva. A fixação do quantum indenizatório à 

título de danos morais, deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes, portanto, em concreto, 

necessária sua redução. (Ap 60074/2016, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016) Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar, vez que, comprovado o nexo causal, não se exige a 

comprovação do dano, eis que esse é presumido ante a falha na 

prestação de seus serviços. É o chamado dano in re ipsa consolidado no 

STJ. Nesse Sentido é a jurisprudência deste Tribunal: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 

SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPNSABILIDADE OBJETIVA – 

PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CULPA - DANO MORAL ‘IN RE IPSA’ - 

VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OMISSÃO NA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 

– ANÁLISE DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há falar em ilegitimidade ativa quando as 

linhas de telefonia móvel foram contratadas pelo Recorrido e há provas de 

que ele as utilizava no momento em que o serviço foi bloqueado pela 

Apelante. 2- A relação das partes configura-se como de consumo e, nos 

termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da Apelante é objetiva, ou 

seja, não exige a prova da conduta culposa. Basta o consumidor fazer 

prova do ato ilícito e do nexo causal, para surgir o direito à indenização. 

No caso concreto, a Apelante não prestou o serviço a contento, pois 

privou o consumidor, ora Recorrido, de utilizar-se das linhas telefônicas 

sem que estivesse inadimplente, fato em que reside a sua 

responsabilidade pelos danos causados. 3- A responsabilização do 

agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da 

violação do direito (danum in re ipsa). Uma vez verificado o evento 

danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar 

da prova do efetivo prejuízo se presentes os demais pressupostos legais 

para que haja a responsabilidade civil. 4- Para fixar o valor da indenização 

decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório 

para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, 

levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. No caso 

concreto, reduz-se de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

fim de observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Os 

juros moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem 

pública. Logo, o exame de tais questões de ofício por esta Câmara não 

induz reformatio in pejus. In casu, os juros devem incidir desde a citação, 

por se tratar de responsabilidade contratual e a correção monetária a 

partir do acórdão que fixou a indenização (Enunciado n.º 362 da Súmula 

do STJ). (Ap 4171/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 

12/07/2013) (grifei) 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, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. Sobre o quanto indenizatório, impende ressaltar que não há 

padrões objetivos de medida da pretensão deduzida, vez que a 

quantificação dos danos não utiliza parâmetros materiais ou objetivos. A 

indenização por danos morais não visa apenas reparar os desgastes e 

aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores materialmente 

imensuráveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor que amenize 

tais danos, bem como funcione como sansão didática a fim de inibir que 

novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes. O 

estabelecimento desse quantum compensatório deve atender esse 

binômio, visando ainda a capacidade econômica da vítima, bem como a 

capacidade financeira do autor do dano, a fim de atingir uma 

compensação adequada ao caso concreto. Todas essas premissas 

deverão ser analisadas pelo Juiz que levará em consideração os critérios 

de razoabilidade, observando as condições objetivas expressa nos autos, 

quanto ao modo e extensão do dano, condições pessoais de vida da 

vítima, tanto econômica quanto social, a fim de limitar a compensação. 

Assim, como o critério para fixação do valor indenizatório passa pela 

verificação das repercussões do ato ilícito na vida da vítima e, 

considerando as diretrizes traçadas e as circunstâncias dos autos, 

entendo que o quanto indenizatório no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), 

apresenta-se razoável e condizente com o princípio do não 

enriquecimento sem causa. 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a promovida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 362 do STJ) 

e juros a partir da citação. Deixo de condenar a Promovida ao pagamento 

das custas e das despesas processuais, bem assim os honorários 

advocatícios, por incompatíveis nessa fase. Com o decurso do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nortelândia/MT, 17 dezembro de 2017. Marina Carlos França 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000010-58.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA VANILDE DE LIMA 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem, não havendo questões 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, bem como por verificar que as 

partes são legitimas e estão devidamente representadas, passo a analise 

do mérito. Preambularmente, no caso em exame verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento desta magistrada, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. O 
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ponto nodal da presente lide cinge-se na suposta irregularidade da 

negativação existente em desfavor da promovente, a qual afirma ser 

inteiramente ilegítima. Diante das provas coligidas aos autos, entendo que 

a pretensão do promovente merece parcial acolhimento. Com efeito, da 

análise dos documentos que escoltam os autos, conclui-se que a 

promovida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da negativação 

que se discute nos autos, não tendo se desincumbido de seu ônus 

probatório. Acerca do ônus da prova, vejamos o que dispõe o art. 373, do 

Código de Processo Civil de 2015, in verbis: 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. (destaques acrescidos). Ressalte-se, nesse particular, que a 

Promovida juntou imagens de telas sistêmicas para comprovar suas 

alegações, contudo, tais imagens não são aptas a comprovar, de forma 

cabal, suas alegações, sobretudo pelo fato da fácil manipulação dos 

dados lá constantes. Quanto à alegação de que na situação em tela não 

há o dano moral, tem-se que esta não merece prosperar, vez que, 

comprovado o nexo causal, não se exige a comprovação do dano, eis que 

esse é presumido ante a falha na prestação de seus serviços. É o 

chamado dano in re ipsa consolidado no STJ. Nesse Sentido é a 

jurisprudência deste Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO 

DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – 

RESPNSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA 

CULPA - DANO MORAL ‘IN RE IPSA’ - VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO NA 

SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DE OFÍCIO PELO 

TRIBUNAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Não há falar em ilegitimidade ativa quando as linhas de telefonia móvel 

foram contratadas pelo Recorrido e há provas de que ele as utilizava no 

momento em que o serviço foi bloqueado pela Apelante. 2- A relação das 

partes configura-se como de consumo e, nos termos do artigo 14 do CDC, 

a responsabilidade da Apelante é objetiva, ou seja, não exige a prova da 

conduta culposa. Basta o consumidor fazer prova do ato ilícito e do nexo 

causal, para surgir o direito à indenização. No caso concreto, a Apelante 

não prestou o serviço a contento, pois privou o consumidor, ora 

Recorrido, de utilizar-se das linhas telefônicas sem que estivesse 

inadimplente, fato em que reside a sua responsabilidade pelos danos 

causados. 3- A responsabilização do agente causador do dano moral 

opera-se por força do simples fato da violação do direito (danum in re 

ipsa). Uma vez verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do efetivo prejuízo se 

presentes os demais pressupostos legais para que haja a 

responsabilidade civil. 4- Para fixar o valor da indenização decorrente de 

dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, 

punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em 

conta ainda a condição econômica das partes. No caso concreto, 

reduz-se de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de 

observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Os juros 

moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública. 

Logo, o exame de tais questões de ofício por esta Câmara não induz 

reformatio in pejus. In casu, os juros devem incidir desde a citação, por se 

tratar de responsabilidade contratual e a correção monetária a partir do 

acórdão que fixou a indenização (Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ). 

(Ap 4171/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 

12/07/2013) (grifei) 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, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 

186 do CC. Sobre o quanto indenizatório, impende ressaltar que não há 

padrões objetivos de medida da pretensão deduzida, vez que a 

quantificação dos danos não utiliza parâmetros materiais ou objetivos. A 

indenização por danos morais não visa apenas reparar os desgastes e 

aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores materialmente 

imensuráveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor que amenize 

tais danos, bem como funcione como sansão didática a fim de inibir que 

novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes. O 

estabelecimento desse quantum compensatório deve atender esse 

binômio, visando ainda a capacidade econômica da vítima, bem como a 

capacidade financeira do autor do dano, a fim de atingir uma 

compensação adequada ao caso concreto. Todas essas premissas 

deverão ser analisadas pelo Juiz que levará em consideração os critérios 

de razoabilidade, observando as condições objetivas expressa nos autos, 

quanto ao modo e extensão do dano, condições pessoais de vida da 

vítima, tanto econômica quanto social, a fim de limitar a compensação. 

Assim, como o critério para fixação do valor indenizatório passa pela 

verificação das repercussões do ato ilícito na vida da vítima e, 

considerando as diretrizes traçadas e as circunstâncias dos autos, 

entendo que o quanto indenizatório no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), 

apresenta-se razoável e condizente com o princípio do não 

enriquecimento sem causa. 4. Diante do exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, a fim de declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, 

consequentemente, determinar o cancelamento da restrição referente aos 

contratos de nº 0251095092 e 0251096032, nos valores respectivos de 

R$ 108,73 (cento e oito reais e setenta e três centavos) e R$ 105,93 

(cento e cinco reais e noventa e três centavos); e condenar a promovida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 

362 do STJ) e juros a partir da citação. Caso não haja recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, aguarde-se, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, o cumprimento da condenação pelo(a) requerido(a), 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) [CPC/2015, art. 

523, caput e § 1º, c/c art. 52, III e IV, Lei nº 9.099/95], podendo depositar 

em juízo a importância acaso houver dificuldade de pagamento direto ao 

credor ou resistência deste, a fim de evitar a incidência da multa 

[Enunciado nº 106 do FONAJE]. Publicada com a inserção no PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 17 de dezembro de 2017. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58853 Nr: 2245-32.2017.811.0090

 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: CACILDE SARAIVA, AMELIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição não veio com a 

procuração, não dá poderes à advogada para a propositura do presente 

feito.

Assim, intimem-se os demandantes, na pessoa de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial a fim de 

regularizar sua representação processual (NCPC, art. 104, “caput” e art. 

320).

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58777 Nr: 2202-95.2017.811.0090

 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: LADB, NMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes e 
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referendado pelo órgão ministerial, 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.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 aos requerentes 

(fls. 4/5 - Ref: 1), 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.A ilustre defensora Dra. 

Maria Ercília Cotrim Garcia Stropa (OAB/MT nº 8048-B) foi nomeada pelo 

Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a defesa da parte 

requerente, já que esta não possuía condições de contratar advogado, 

bem como pela inexistência de Defensoria Pública na localidade à época. 

Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 (uma) URH, que deverá ser custeada pelo Estado de 

Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres, 

mediante certidão a ser requerida pelo defensor dativo.Expeça-se 

Certidão em favor da Defensora Dativa Dra. Maria Ercília Cotrim Garcia 

Stropa, intimando-a a respeito.Fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.Publique-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, observado 

em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50665 Nr: 132-42.2016.811.0090

 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: MJDS, GDSM, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pinto e Silva - OAB:, 

ELISÂNGELA PERAL DA SILVA - OAB:13.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 (...) movida pelo Ministério Público, como substituto processual de 

Gabriela de Souza Malheiros, Gislaine Aparecida de Souza Malheiros, 

Clara Paulina de Souza Malheiros e Gisele de Souza Malheiros, 

representadas por sua mãe, Maria José de Souza, em face de Alex Alves 

Malheiros, todos qualificados, visando estabelecê-los em 30% do 

salário-mínimo, mais 50% das despesas com alimentos, lazer, moradia, 

médicas hospitalares, vestuários, escolares, odontológicas, farmacêuticas 

e laboratoriais das alimentárias. Decisão inaugural estabelecendo-os em 

30% do salário-mínimo, conforme postulado. Requerido citado, intimado 

para audiência, assim como as requerentes. Entabulado o acordo supra. O 

Ministério Público manifestou-se favorável à sua homologação. É o sucinto 

relatório. Decido. Manifestação de vontades, entre partes capazes, objeto 

lícito, possível e determinado, forma não proscrita em Lei. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e da Lei n.º 5.478/1968, 

HOMOLOGO o acordo, cujos termos tornam-se parte integrante do 

presente decisum, preservados tanto quanto possível os interesses 

prioritários da parte alimentária, respeitados seus direitos e, conforme as 

condições das partes resumidas acima, resguardado o binômio 

possibilidade/necessidade. Destarte, CONDENO o pai a pagar alimentos às 

filhas no valor de R$ 400,00, correspondentes a 45,45% do salário-mínimo 

vigente, proporção esta a ser mantida sempre que se alterar o piso salarial 

nacional. ESTENDO a assistência judiciária ao requerido, conforme 

pleiteado em contestação. Condeno-o, entretanto, a pagar custas e 

despesas processuais, sem honorários advocatícios, cuja obrigação fica 

suspensa por até 05 anos, se não modificada sua situação financeira, 

quando restará prescrita, por força dos arts. 82 e 98, § 3º, do CPC, da Lei 

n.° 1.060/1950 e Lei estadual de custas n.° 7.603/2001, e art. 5.°, inciso 

LXXIV, da Carta Magna. Sentença publicada em audiência. Registre-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55473 Nr: 490-70.2017.811.0090

 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: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a isenção de pagamento da taxa judiciária à 

parte autora, consoante o art. 413, incisos V e VI, do Decreto-Lei 

2.129/86;b) INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora 

comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, § 2º, 

do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que proceda ao recolhimento das 

custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC.Decorrido o prazo, 

certifique-se.Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56308 Nr: 980-92.2017.811.0090

 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: ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a isenção de pagamento da taxa judiciária à 

parte autora, consoante o art. 413, incisos V e VI, do Decreto-Lei 

2.129/86;b) INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora 

comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, § 2º, 

do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que proceda ao recolhimento das 

custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC.Decorrido o prazo, 

certifique-se.Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 1660-14.2016.811.0090

 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: CLEITON DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários para a sua 

concessão, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA com fulcro no 

art. 300, “caput”, do NCPC c.c. o art. 25, inciso I, art. 39 inciso I, art. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma 

normativo, devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio 

firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação 

apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, 

intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.Por oportuno, 

deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, 

do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, 

e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. Porém, designo, desde 

já, audiência de instrução e julgamento para o DIA 05 DE ABRIL DE 2018, 

ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 
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respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48466 Nr: 149-15.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edna da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a 

parte autora MARIA EDNA DA SILVA, brasileira, casada, trabalhadora 

rural, portadora da CI/RG nº 2.215.317-9-SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 

011.915.971-64, dentre os beneficiados pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício (salário mínimo), a partir da intimação desta 

decisão até final julgamento ou deliberação superveniente em sentido 

contrário, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser 

descontada em folha de pagamento do servidor responsável e revertido 

em prol da parte autora, tudo com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do 

NCPC c.c. os arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61, estes da Lei 8.213/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59116 Nr: 2397-80.2017.811.0090

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, DEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, presumida 

a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por se tratar de 

verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA 

de DÉRICK ENRIQUE GUIMARÃES AUGUSTO à genitora ROSIMAR 

GUIMARÃES e, com isso, FIXO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, atualmente em R$ 281,10 (duzentos e 

oitenta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 300 do NCPC c.c. o 

art. 4º, “caput”, da Lei 5.478/68.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se o 

segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver pedido 

alimentos em (art. 189, inciso II, do NCPC).Lavre-se o respectivo termo de 

guarda provisória.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o DIA 06 DE MARÇO DE 2018, ÀS 10H30.Cite-se a parte 

requerida, intimando-a a pagar os alimentos provisórios e a comparecer à 

audiência designada, acompanhada de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença. Intime-se a parte autora, advertindo-a que a sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo.Cientifique-se o 

Ministério Público. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Decisão prolatada às 16h15 

do dia 16/12/2017, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52313 Nr: 1097-20.2016.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDS, THDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Acolho a justificativa apresentada às fls. 65/87 - Ref: 42, que comprova o 

adimplemento pelos documentos nela acostados, somada a petição de fls. 

62/64 - Ref: 41, para afastar a prisão civil do executado.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao executado, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação pela Defensoria Pública, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

Defiro a exibição de extratos bancários da exequente, referente ao mês 

de novembro de 2016, nos termos do art. 396 do NCPC.

Assim, intime-se a exequente, por intermédio de seu defensor dativo, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente extrato da conta nº 

00000852-1, agência 3456, operação 023, referente ao mês de novembro 

de 2016.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 16 de dezembro de 2017, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56383 Nr: 1018-07.2017.811.0090

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELEDELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) REVOGO INTEGRALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

deferida liminarmente a fls. 165/183 - Ref: 34, na possibilidade do § 1º, do 

art. 1.018, do NCPC, e, assim, DETERMINO o levantamento dos valores 

depositados pela parte autora;2) NOMEIO como perito do Juízo o 

engenheiro agrônomo JÔNATAS LIMA GALADINOVIC, estabelecido na 

Rua Xingu, n.° 191, Setor Leste, Bairro Centro, Cidade e Comarca de 

Colíder, telefone n° (66) 3541-1521 ou (66) 9 9972-5619, em observância 

ao art. 14 do Decreto-Lei 3.365/41, independentemente de termo de 

compromisso, na dicção do art. 466 do NCPC, devendo o exame pericial 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, admitido, por uma vez, 

eventual pedido de prorrogação (art. 476 do NCPC), devendo conter 

respostas objetivas aos quesitos das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59022 Nr: 2322-41.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência 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). 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), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 
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tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro 

[...] Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55491 Nr: 505-39.2017.811.0090

 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: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à 

parte autora, ante o teor da carteira de trabalho e extratos bancários com 

rendimentos compatíveis ao benefício (fls. 30/37 - Ref: 14) e por se tratar 

de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) DEFIRO 

EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e CONCEDO a GUARDA 

PROVISÓRIA de YASMIN DE ASSIS à genitora EDNA FRANCISCA DA 

SILVA e, com isso, FIXO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, atualmente em R$ 281,10 (duzentos e oitenta e 

um reais e dez centavos), nos termos do art. 300 do NCPC c.c. o art. 4º, 

“caput”, da Lei 5.478/68; c) DEFIRO A LIMINAR DE ARROLAMENTO DE 

BENS incidente sobre o bem descrito na inicial; 01 (uma) chácara com 5,5 

(cinco inteiros e cinco décimos) alqueires, no valor aproximado de R$ 

137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais - fl. 6 - Ref: 1).

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67808 Nr: 955-47.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 À vista da não localização do acusado, aplico-lhe as disposições 

previstas no artigo 367 do Código de Processo Penal, deixando de 

intimá-lo para os demais atos processuais.

Considerando que que não houve a intimação da advogada nomeada para 

patrocinar os interesses do acusado para comparecer à presente 

assentada, redesigno audiência para o dia 12 de março de 2018, às 

16h30.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 1585-35.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani de Carvalho Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Intimação do advogado de defesa.

Tendo em vista que as partes manifestam desejo de não interpor recurso, 

renunciando ao prazo recursal, e transitada em julgado a sentença de 

pronúncia, pois intimados nesta assentada, remetam-se os autos ao 

Ministério Público e, em seguida, o defensor para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências, a teor do que dispõe o art. 422 do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68310 Nr: 1274-15.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 À vista da não localização do acusado, aplico-lhe as disposições 

previstas no artigo 367 do Código de Processo Penal, deixando de 

intimá-lo para os demais atos processuais.

Considerando que que não houve a intimação da advogada nomeada para 

patrocinar os interesses do acusado para comparecer à presente 

assentada, redesigno audiência para o dia 12 de março de 2018, às 

16h30.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69246 Nr: 79-58.2016.811.0091

 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: Rita Gomes de Souza

 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:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e 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 ao (à) Sr(a) RITA GOMES DE SOUZA na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (10/12/2015 - fl.11).Outrossim, CONCEDO aos 

requerentes a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação 

do benefício no prazo de 30 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). O direito já foi reconhecido, de 

modo que nem há mais que se falar em probabilidade, 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. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 15 de dezembro de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69149 Nr: 36-24.2016.811.0091

 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: Ademir Leal

 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:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 
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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 ao (à) Sr(a) ADEMIR LEAL na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (26/02/2014 - fl.13).Outrossim, CONCEDO aos requerentes 

a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do benefício 

no prazo de 30 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). O direito já foi reconhecido, de modo que nem 

há mais que se falar em probabilidade. 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. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 15 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61240 Nr: 1073-28.2012.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Valentim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Código 61240 - Autos n. 0001073-28.2012.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 1379/1382, pois, como bem delineado pela parte 

autora, seu deferimento importa em modificação da decisão de fls. 

1.217/1.219, sem que tenha havida situação que a justifique.

Portanto, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas 

que ensejaram a decisão de fls. 1.217/1.219, não há fundamento para o 

deferimento do pedido formulado, porquanto, ainda que obliquamente, 

importaria em revogação da referida decisão.

No mais, venham os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68676 Nr: 1529-70.2015.811.0091

 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: José Rosa de Souza

 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:

 Autos n. 1529-70.2015.811.0091 - Código 68676 SENTENÇA Vistos e 

examinados.Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por JOSÉ ROSA DE SOUZA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, objetivando o recebimento de benefício 

previdenciário por intermédio de reconhecimento da condição de 

trabalhador(a) rural e da idade necessária para se aposentar. o exposto, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

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 ao (à) Sr(a) JOSÉ ROSA DE SOUZA na 

base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data de 31/07/2016, quando preenchido o período mínimo de carência. 

Outrossim, CONCEDO aos requerentes a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 30 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). O 

direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em 

probabilidade. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 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)..Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 15 de dezembro de 2017. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70730 Nr: 998-47.2016.811.0091

 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: Fernando Ortiz Oliveira

 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:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e 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 ao (à) Sr(a) FERNANDO ORTIZ DE OLIVEIRA na base de 

um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (23/06/2016 - fl.11).Outrossim, CONCEDO aos 

requerentes a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação 

do benefício no prazo de 30 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). O direito já foi reconhecido, de 

modo que nem há mais que se falar em probabilidade. O perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar. Por fim, imperioso ressaltar que esta Comarca 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da região não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.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 1.000 (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. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 07 de dezembro de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 1212-38.2016.811.0091

 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: Arlinda Rosa de Jesus

 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:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a 
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conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 ao (à) Sr(a) ARLINDA ROSA DE JESUS na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (15/05/2008 - fl.14).Os juros de mora incidem 

a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 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.Por fim, imperioso ressaltar que esta Comarca encontra-se 

atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não 

dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações 

estas que representam uma grande parte do volume processual, em 

virtude da região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, 

razão pela qual as sentenças são ilíquidas.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 1.000 (mil) salários mínimos, .Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 15 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71909 Nr: 1812-59.2016.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71909 - Autos n. 1812-59.2016.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA., propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face Marcio Luiz Galegari, no entanto, o requerente pleiteia 

a desistência do feito conforme fls. 48.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Exclua-se a restrição efetuada junto aos órgãos trânsito.

Por fim, eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente, 

bem como a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

conforme fls.46.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73421 Nr: 897-73.2017.811.0091

 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: Laudileno Cleber Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, amparado pelo art. 562 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO liminarmente a expedição de mandado de reintegração aos 

requerentes LAUDILENO CLEBER SILVESTRE, ELSON INÁCIO DIAS, 

ERCÍLIO MODESTO SOARES e JOSÉ LAUDENOR SILVESTRE, na posse da 

área descrita na inicial, concedendo à ré o prazo de 48 horas para 

desocupar a área.Caso não ocorra a desocupação, no prazo estipulado, 

requisito, desde logo, força policial para o cumprimento do mandado, com 

as formalidades dos §§ 1º e 2º do art. 212, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se, pois, mandado de reintegração de posse em favor dos 

autores, citando e intimando-se o requerido para apresentar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei (arts. 562, 

344 e 564 do CPC).Traslade-se cópia da ata de audiência, mídia respectiva 

e desta decisão para todos os feitos.Proceda-se as intimações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73424 Nr: 900-28.2017.811.0091

 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: Ercilio Modesto Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, amparado pelo art. 562 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO liminarmente a expedição de mandado de reintegração aos 

requerentes LAUDILENO CLEBER SILVESTRE, ELSON INÁCIO DIAS, 

ERCÍLIO MODESTO SOARES e JOSÉ LAUDENOR SILVESTRE, na posse da 

área descrita na inicial, concedendo à ré o prazo de 48 horas para 

desocupar a área.Caso não ocorra a desocupação, no prazo estipulado, 

requisito, desde logo, força policial para o cumprimento do mandado, com 

as formalidades dos §§ 1º e 2º do art. 212, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se, pois, mandado de reintegração de posse em favor dos 

autores, citando e intimando-se o requerido para apresentar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei (arts. 562, 

344 e 564 do CPC).Traslade-se cópia da ata de audiência, mídia respectiva 

e desta decisão para todos os feitos.Proceda-se as intimações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:MT 13.217

 Vistos.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que me permitam absolver sumariamente o(s) 

réu(s) (art. 397 do CPP).

Designo o dia 25 de janeiro de 2018, às 17h10min (Horário de Cuiabá-MT) 

para a audiência de instrução e julgamento. Intime-se o acusado, o seu 

defensor, bem como as testemunhas indicadas pela acusação e pela 

defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações dos ofendidos, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 

deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações 
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e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado (art. 400 do CPP).

 Advirta as testemunhas que a ausência ensejará na condução coercitiva 

(art. 535 do CPP). Havendo testemunha(s) residente fora desta jurisdição, 

expeça-se carta precatória para o lugar de sua residência, com prazo de 

60 (sessenta) dias para cumprimento, intimando as partes de sua 

expedição (art. 222 do CPP e Súmula n.º 273 do STJ).

 Ciência ao Ministério Público e ao Advogado de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73645 Nr: 256-11.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, Transpotencia Transporte Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Vistos, etc.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 30 DE NOVEMBRO DE 2017, 

às 14h30min (horário de Cuiabá-MT).

Na audiência de instrução proceder-se-á inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas arroladas, expedindo Carta 

Precatória se necessário.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário com a urgência que o caso 

requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 67463 Nr: 1090-92.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A, Credival Participações 

Administração e Assessoria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 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: Willian Ricardo Melo Zanoni - 

OAB:MT 18.409/A

 Vistos em correição.

I. Considerando que o feito demanda a realização de estudos, conforme o 

item 1.2.12.5, V, da CNGC-MT, volvam-me conclusos os autos para 

prolação de sentença, no prazo de 120 ( cento e vinte) dias.

II. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76410 Nr: 856-95.2016.811.0106

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - OAB:PR 

22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 35.

Proceda-se conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74205 Nr: 468-32.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Oliveira Soares Araújo, Rinaldo 

Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Com base no Art. 730 do CPC, DETERMINO a realização de leilão público 

para alienação dos bens penhorados.

Nos termos do art. 883 do NCPC, NOMEIO para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013, os quais deverão 

ser intimados da nomeação e das condições das praças, inclusive os 

deveres contidos no art. 884 do Novo Código de Processo Civil, bem como 

para que disponibilizem as datas para a realização da primeira e segunda 

praça.

Os Leiloeiros jurarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

Para tanto, em observância ao disposto no art. 1.131 da CNGC e art. 24, 

parágrafo único, do Decreto 21.981/32, FIXO as seguintes comissões para 

os leiloeiros:

a) Em caso de suspensão, remissão ou acordo, responderá o executado 

pelas despesas dos Leiloeiros, arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação; e

b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, 

a ser pago pelo arrematante.

Conforme dispõe o art. 884 do CPC, competirá ao leiloeiro:

I - publicar o edital na forma prevista no art. 887 e parágrafos, do CPC, 

anunciando a alienação;

II - realizar o leilão;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, o produto da alienação;

V – prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Deverá, ainda, providenciar a expedição dos editais e cartas de 

intimações, bem como efetuar os cálculos de atualização dos débitos e 

avaliações, juntando aos autos até 5 (cinco) dias antes da data 

designada.

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do CPC, o leilão judicial deverá ser 

realizado, preferencialmente, por meio eletrônico, se possível, devendo 

atentar a profissional ao que dispõem os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo 

legal. Caso, por algum motivo, ficar inviabilizada a realização do leilão por 

esse meio, este deverá realizar-se na forma presencial, no endereço do 

foro desta comarca: Rua Trinta e Um de Março, nº 550, Bairro Jardim das 

Palmeiras, Fórum da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento destinada ao endereço constante do processo ou do 

sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, I, 

CPC). Caso frustrados esses meios, o executado será tido por intimado 

por meio do Edital publicado na forma do art. 886 do CPC.

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento, a ser expedida e assinada 

pelos leiloeiros nomeados, dirigida ao endereço disponível no processo ou 

constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com cópia desta 

decisão. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por 

Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC.

O lance mínimo em qualquer das datas será de 50% da avaliação (art. 891 

do CPC).

Com fundamento no artigo 895 do CPC, serão admitidas propostas de 
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parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros:

 I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

 II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada 

em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

Sendo negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte:

a) o prazo para a Leiloeira promover a venda direta é de 90 (noventa) 

dias;

b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, os Leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do CPC).

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

 EXPEÇA-SE o necessário, com as cautelas de estilo, para a correta 

realização da hasta pública.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 341-31.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Com base no Art. 730 do CPC, DETERMINO a realização de leilão público 

para alienação do bem penhorado.

Nos termos do art. 883 do NCPC, NOMEIO para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013, os quais deverão 

ser intimados da nomeação e das condições das praças, inclusive os 

deveres contidos no art. 884 do Novo Código de Processo Civil, bem como 

para que disponibilizem as datas para a realização da primeira e segunda 

praça.

Os Leiloeiros jurarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

Para tanto, em observância ao disposto no art. 1.131 da CNGC e art. 24, 

parágrafo único, do Decreto 21.981/32, FIXO as seguintes comissões para 

os leiloeiros:

a) Em caso de suspensão, remissão ou acordo, responderá o executado 

pelas despesas dos Leiloeiros, arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação; e

b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, 

a ser pago pelo arrematante.

Conforme dispõe o art. 884 do CPC, competirá ao leiloeiro:

I - publicar o edital na forma prevista no art. 887 e parágrafos, do CPC, 

anunciando a alienação;

II - realizar o leilão;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, o produto da alienação;

V – prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Deverá, ainda, providenciar a expedição dos editais e cartas de 

intimações, bem como efetuar os cálculos de atualização dos débitos e 

avaliações, juntando aos autos até 5 (cinco) dias antes da data 

designada.

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do CPC, o leilão judicial deverá ser 

realizado, preferencialmente, por meio eletrônico, se possível, devendo 

atentar a profissional ao que dispõem os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo 

legal. Caso, por algum motivo, ficar inviabilizada a realização do leilão por 

esse meio, este deverá realizar-se na forma presencial, no endereço do 

foro desta comarca: Rua Trinta e Um de Março, nº 550, Bairro Jardim das 

Palmeiras, Fórum da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento destinada ao endereço constante do processo ou do 

sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, I, 

CPC). Caso frustrados esses meios, o executado será tido por intimado 

por meio do Edital publicado na forma do art. 886 do CPC.

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento, a ser expedida e assinada 

pelos leiloeiros nomeados, dirigida ao endereço disponível no processo ou 

constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com cópia desta 

decisão. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por 

Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC.

O lance mínimo em qualquer das datas será de 50% da avaliação (art. 891 

do CPC).

Com fundamento no artigo 895 do CPC, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros:

 I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

 II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada 

em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

Sendo negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte:

a) o prazo para a Leiloeira promover a venda direta é de 90 (noventa) 
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dias;

b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, os Leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do CPC).

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

 EXPEÇA-SE o necessário, com as cautelas de estilo, para a correta 

realização da hasta pública.

Tendo em vista que os leiloeiros foram nomeados para realizar a hasta 

pública do processo cód. 74205, sobre lote do mesmo imóvel penhorado 

nestes autos, atentem-se para a possibilidade de realização de ambas as 

hastas na mesma ocasião, de forma a reduzir os custos do procedimento 

e assegurar sua eficiência.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72440 Nr: 437-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P de Araujo Atacado - ME, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Com base no Art. 730 do CPC, DETERMINO a realização de leilão público 

para alienação do bem penhorado.

Nos termos do art. 883 do NCPC, NOMEIO para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013, os quais deverão 

ser intimados da nomeação e das condições das praças, inclusive os 

deveres contidos no art. 884 do Novo Código de Processo Civil, bem como 

para que disponibilizem as datas para a realização da primeira e segunda 

praça.

Os Leiloeiros jurarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

Para tanto, em observância ao disposto no art. 1.131 da CNGC e art. 24, 

parágrafo único, do Decreto 21.981/32, FIXO as seguintes comissões para 

os leiloeiros:

a) Em caso de suspensão, remissão ou acordo, responderá o executado 

pelas despesas dos Leiloeiros, arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação; e

b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, 

a ser pago pelo arrematante.

Conforme dispõe o art. 884 do CPC, competirá ao leiloeiro:

I - publicar o edital na forma prevista no art. 887 e parágrafos, do CPC, 

anunciando a alienação;

II - realizar o leilão;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, o produto da alienação;

V – prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Deverá, ainda, providenciar a expedição dos editais e cartas de 

intimações, bem como efetuar os cálculos de atualização dos débitos e 

avaliações, juntando aos autos até 5 (cinco) dias antes da data 

designada.

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do CPC, o leilão judicial deverá ser 

realizado, preferencialmente, por meio eletrônico, se possível, devendo 

atentar a profissional ao que dispõem os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo 

legal. Caso, por algum motivo, ficar inviabilizada a realização do leilão por 

esse meio, este deverá realizar-se na forma presencial, no endereço do 

foro desta comarca: Rua Trinta e Um de Março, nº 550, Bairro Jardim das 

Palmeiras, Fórum da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento destinada ao endereço constante do processo ou do 

sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, I, 

CPC). Caso frustrados esses meios, o executado será tido por intimado 

por meio do Edital publicado na forma do art. 886 do CPC.

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento, a ser expedida e assinada 

pelos leiloeiros nomeados, dirigida ao endereço disponível no processo ou 

constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com cópia desta 

decisão. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por 

Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC.

O lance mínimo em qualquer das datas será de 50% da avaliação (art. 891 

do CPC).

Com fundamento no artigo 895 do CPC, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros:

 I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação.

 II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada 

em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

Sendo negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte:

a) o prazo para a Leiloeira promover a venda direta é de 90 (noventa) 

dias;

b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, os Leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do CPC).

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

 EXPEÇA-SE o necessário, com as cautelas de estilo, para a correta 

realização da hasta pública.

Tendo em vista que os leiloeiros foram nomeados para realizar a hasta 

pública do processo cód. 74205, sobre lote do mesmo imóvel penhorado 

nestes autos, atentem-se para a possibilidade de realização de ambas as 

hastas na mesma ocasião, de forma a reduzir os custos do procedimento 

e assegurar sua eficiência.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
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Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68180 Nr: 67-32.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, denota-se que, de fato, houve erro material na 

sentença que julgou procedente o pedido da parte autora e determinou a 

implantação do benefício com início em 21.10.2010, tendo em vista que em 

tal data foi indeferido o requerimento administrativo para o benefício de 

auxílio-doença, benefício esse diverso do pleiteado na petição inicial.

 Desta feita, OFICIE-SE com urgência a Autarquia para implantar o 

benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural, com DIB em 

11.12.2015, conforme indeferimento administrativo juntado à fl. 17.

Com a implantação do benefício, INTIME-SE a parte autora para requerer o 

cumprimento da sentença em relação as parcelas vencidas, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências. EXPEÇA-SE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 77439 Nr: 2883-50.2017.811.0095

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº41/2016-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência complementar no valor de: R$1.294,84 (mil 

duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), em 

atendimento a solicitação do Sr. Oficial de Justiça CRISTIAN ANTÔNIO 

GONÇALVES, com base na CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DE REF. 

16, e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Guia de Complementação de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

A GUIA DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR SEGUE EM ANEXO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64203 Nr: 939-18.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A antecipação de tutela será analisada quando da sentença meritória.

Expeça-se carta de citação à parte requerida.

Com a juntada da contestação ou, decorrido o prazo de fls. 48/49, 

devidamente certificado, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-79.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 11h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-48.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DA ROCHA FURINI 04174905932 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2018, às 11h20. Certifico ainda 

que, intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, 

ou para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar 

sua intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-33.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

1000361-33.2017.8.11.0095 REQUERENTE: GENIVALDO LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo a inicial, eis que 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, Lei 

9.099/95, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC. 

Cuida-se de pedido de liminar, no qual a parte autora pretende que a ré se 

abstenha de efetuar descontos em seu benefício previdenciário. A 

plausibilidade jurídica do pedido reside na alegação da parte autora de que 

vem recebendo descontos em seu benefício previdenciário, referente a 

empréstimo supostamente não contratado. Com efeito, não é plausível 
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compelir a parte autora a produzir prova negativa, principalmente porque, 

na condição de consumidor, tem a facilitação da defesa de seus direitos. 

Ademais, o periculum in mora revela-se pelos danos decorrentes da 

continuidade dos descontos indevidos. Nesse contexto, mostra-se 

adequado, enquanto se discute judicialmente a existência ou não do 

débito, que seja suspenso o desconto objeto de discussão, haja vista os 

graves prejuízos que a medida pode ensejar, eis que será a parte 

demandante privada de parte de seus proventos em virtude de dívida não 

contraída. Por outro lado, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o 

ingresso de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado 

direito da parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, 

na forma do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

imposição da respectiva responsabilização da parte, por litigância de 

má-fé, como no caso de alteração da verdade dos fatos. Posto isso, 

defiro o pedido de liminar, para determinar que a parte ré se abstenha de 

descontar quaisquer valores no benefício previdenciário da parte autora 

referente a empréstimo, até expressa ordem judicial em sentido contrário, 

sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o limite de 30 dias. 

Inverto o ônus probandi, determinando que a requerida prove o fato 

positivo da relação jurídica material, alegada inexistente; Designe-se 

sessão de conciliação caso não tenha sido designada automaticamente; 

Cite-se. Intimem-se. de Alta Floresta para Paranaíta - MT, 18 de dezembro 

de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62441 Nr: 1561-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Vieira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em que pesem as argumentações da embargante, não vislumbro 

que a incapacidade momentânea de efetuar o recolhimento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) de custas, como alega em sua petição de ref. 

13.Ademais, entendo não ser possível a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita neste processo, uma vez que os 

documentos juntados e as questões expostas nos autos em apenso 

evidenciam elementos suficientes de recurso, incompatíveis com a 

postulação da Assistência Judiciária Gratuita, benefício destinado àqueles 

que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do 

processo.Por outro lado, para evitar o comprometimento da renda da 

embargante, com fulcro no §6º, do art. 98 do CPC, concedo o 

parcelamento das custas processuais em 02 (duas) parcelas iguais e 

sucessivas, devendo a primeira parcela ser recolhimento no prazo de 15 

(quinze) dias, e a segunda no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

vencimento da primeira, sob pena de extinção do processo.Quanto ao 

pedido de efeito suspensivo dos presentes embargos, indefiro-o, tendo 

em vista que o autor, apesar da execução estar garantida com a 

realização da penhora judicial, o embargante sequer teceu qualquer 

fundamento na exordial para demonstrar o preenchimento dos requisitos 

da concessão da tutela provisório, eis que tal requisito é essencial para 

concessão do efeito (art. 919, §1º, CPC).Intime-se o embargado para, 

querendo, impugne o presente embargo no prazo de 15 (quinze) 

dias.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 14 

de março de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 63707 Nr: 2072-18.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Ramos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o Defensor da ré, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11563 Nr: 1096-94.2006.811.0022

 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 Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, José 

Cardoso Quirina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206727

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- INTIMAÇÃO do patrono do autor, apresentar, no prazo legal de 05 dias, 

guia de recolhimento de diligência datada de 21/06/2017 - doc. n. 

5.511.071.500.32 - de forma legível (valor da diligência), tendo em vista a 

impossibilidade de pagamento ao Sr. Oficial de Justiça. INTIMO AINDA, 

para no mesmo prazo, manifestar quanto a não localização da parte, com 

informação de que não reside no endereço indicado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1028-37.2012.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:MT/13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO das Partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

nos autos para requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13207 Nr: 1230-87.2007.811.0022

 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: Narcina Francisca Dias, Ivair Ferreira Dias, Irene 

Francisca Dias, Sergio Ferreira Dias Neto, Leila Raquel Mesquita Dias, 

Thayrini Raquel Mesquita Dias, João Valter Mesquita Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina de França Borges - 

OAB:MT/18.745-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB/MT - 

18745-B - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - 

para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos 

que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento 

n. 044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42556 Nr: 1382-72.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Martins Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236/O

 Intimação do advogado - JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB/MT - 

18451-O - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - 

para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos 

que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento 

n. 044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44312 Nr: 345-29.2014.811.0022

 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: Cesar Yuri dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - JOÃO FAUSTINO NETO - OAB/MT - 10.364-A - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44396 Nr: 408-54.2014.811.0022

 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: Cesar Yuri dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Alves Junior - 

OAB:MT/9583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - JOÃO FAUSTINO NETO - OAB/MT - 10.364-A - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44956 Nr: 837-21.2014.811.0022

 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: Evandro Oscar de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alborina de Morais Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Tascila Arthman de 

Oliveira - OAB:17.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada - TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - OAB 

Nº 17.728 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - 

para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos 

que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13108 Nr: 1118-21.2007.811.0022

 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: Alvantina Benta dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sleiman Aly Dib

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Gomes Bento - 

OAB:2645-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB: 7043/MT, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - OAB:MT/7206-B

 Intimação do advogado - JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - OAB/MT - 

7043 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para 

que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 14483 Nr: 786-20.2008.811.0022

 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: José Penariol Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Intimação do advogado - EDNO DAMSCENA DE FARIAS - OAB/MT - 11134 

- nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20030 Nr: 1307-57.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Adriano Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB/MT - 

13612 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para 

que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41053 Nr: 802-32.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilton Constantino de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB/MT - 14553 - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42143 Nr: 406-21.2013.811.0022
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 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: Robson Carlos Messias de Menezes, Maria do Carmo 

Messias Alves de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado - DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB/MT - 22.319 

- nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 18 de 

dezembro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para que, no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do 

feito. Nº DO PROCESSO: 1000068-88.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: 

R$ 115,93 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 18 de 

dezembro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para que no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

COMPROVE O CUMPRIMENTO da decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado."... Ante o exposto, e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor, para 

determinar que a parte promovida proceda a imediata retirada do nome da 

promovente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, 

devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias. 

Determino a intimação da parte Reclamada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do contrato que gerou a negativação discutida 

no feito...". Processo: 8010000-78.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE DE CARVALHO Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 131264 Nr: 378-93.2017.811.0028

 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: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Fatimo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para efetuar a complementação de diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no importe de R$196(cento e noventa e seis 

reais), referente à sete diligências no bairro João Godofredo; nos termos 

da Portaria 072/2015, que deverá ser depositado em favor do Fórum da 

Comarca de Poconé – MT Agência: 0662-9, Conta Corrente: 25.275-1, 

CNPJ: 001560720001-22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 47917 Nr: 1918-60.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdLP, RSLC, LdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Alves Rosa - 

OAB:11627

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da Sentença, juntada na ref.72.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113345 Nr: 2486-66.2015.811.0028

 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: Valdilei Benedito dos Santos de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 113345

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Parte proposta por 

Valdinei Benedito Santos de Arruda em face do Telefônica Brasil S/A.

Conforme afere-se da ref. 23, a parte autora, não manifestou e deixou de 

juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciais, bem 

como, alternativamente a comprovação da necessidade da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 133378 Nr: 1301-22.2017.811.0028

 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: OZIRES MARQUES DE ARRUDA E MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamis Gonçalves da Silva, Gilmar Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 14,00 

( catorze reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o mandado de Intimação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 140659 Nr: 4408-74.2017.811.0028

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-88.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010326-88.2015.8.11.0028 REQUERENTE: THIEGO AMORIM DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, proposta por 

THIEGO AMORIM DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A. Segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente 

sustenta que a cobrança é indevida, pois desconhece os débitos 

inseridos pelo requerido, nos valores de R$ 118,96 – contrato n. 

FI04045257179 e R$ 108,64 – contrato n. EC0445257179 . No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico. Comprovam nos autos que houve contratação pela 

requerente, porém este não efetuou os pagamentos das parcelas. Anexou 

provas suficientes como cartão de assinatura do banco, ficha cadastral, 

as cópias de documentos pessoais, bem como o extrato da operação 

financeira nos valores de R$ 1.500,00 em 18/06/2013 e R$ 500,00 em 

18/07/2013. O requerente não deixou saldo em conta corrente para 

adimplir com as obrigações, portanto, sendo a negativação decorrência do 

inadimplemento das referidas operações financeiras. Dessa forma não há 

que se falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os 

serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, assim não há configuração de danos morais. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA DE CAMPOS CURADO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2018, às 13:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIANA PONOCENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIANA PONOCENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-07.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ELIZANGELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010409-07.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ERIKA ELIZANGELA DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se se Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais c/ Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por ERIKA ELIZANGELA DE SOUZA em face de FIDC 

NPL I – (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS). 

Destaque-se nos autos que foi comprovado pela parte requerida que 

houve a cessão de crédito com o Banco Santander, porém não houve 

comprovação que a devedora, ora requerente, foi notificada da referida 

cessão de crédito, como preconiza o art. 290 do Código Civil, o que torna 

ineficaz a cessão de crédito à devedora enquanto esta não for notificada. 

Demonstrando o desconhecimento da requerente quanto à operação 

financeira. Contudo a ausência da notificação por si só, não tem o condão 

de liberar o devedor do adimplemento do crédito cedido. A parte 

requerente deveria ter juntado o comprovante de pagamento da divida 

junto ao banco original (banco Santander) e não o fez. Requer ainda 

reparação por danos morais, em razão da negativação indevida. Afere-se 

dos autos que a parte requerente várias negativações, anteriores e 

posteriores a anotação em análise nos presentes autos. Desta forma, a 

pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do nome da parte 

requerente no órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por 

dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de ter ocorrido 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 11/02/2014, vislumbra-se nos autos outros registros, sendo 

que dois deles foram inseridos em 28/02/2012, 02/08/2012, anos antes da 

inserção do débito em discussão nos presentes autos, o que por si só já 

justificaria a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de 

súmula supra citada. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição 

não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele 

dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado 

pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no 

seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência das provas 

acostadas aos autos, da identificação da parte requerente ser devedora 

contumaz, da existência de um negocio jurídico licito, não há que se falar 

em ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum 

dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente não 

comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do débito junto a parte requerida FIDC NPL I – 

(FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS) no valor de R$ 

8.591,61, por consequência tornar definitiva a liminar deferida (Id 

8497232), para que providencie a exclusão do nome da requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-44.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA PREMIUM LONGO PRAZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT0010220A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 045.2011.018.443-4 

Polo Ativo: JOSINETE DE MORAES SILVA Polo Passivo: BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSINETE DE MORAES SILVA em 

desfavor de BANCO SICREDI. Alega a reclamante que aderiu ao contrato 

para ser distribuidora da empresa Forever Living Products Brasil Ltda, com 

intuito de aumentar a renda familiar. Para tanto, necessitava de um capital 

para realizar a compra dos produtos para revenda, razão pela qual foi 

sugerido por essa empresa que buscasse um empréstimo no Banco 

Sicredi (Cooperativa de crédito), ora reclamada, pois devido a um 

convenio havia facilidades na elaboração de cadastros, abertura de 

contas, aprovação e liberação de crédito, com taxas de juros atrativas. 

Assim, repassou os documentos pessoais a funcionária da Forever, e 

após o contato da reclamada, dirigiu-se a até o banco para assinar os 

contratos que já encontravam-se prontos, faltando somente assinatura. 

Busca, liminarmente, a retirada do seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito, e no mérito indenização por danos morais face a inscrição do seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito referente a dois contratos n. 

B02130671/007 e B02130671- 1/006, que consta como avalista. Afirma a 

reclamante que em nenhum momento foi informada que seria avalista de 

um terceiro, o qual desconhece, e tão pouco que havia um avalista no seu 

contrato. Foi até a reclamada assinar o seu contrato de crédito mútuo, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor foi repassado diretamente 

para a distribuidora de produtos a Forever. Afirma que pagou 

corretamente o seu contrato, encerrando assim a sua conta logo após a 

quitação. Para sua surpresa, a cobrança em questão é referente ao 

contrato de terceiros, em que a reclamante configurada como avalista, 

contratos n. B02130671/007 e B02130671- 1/006. Em sede de 

contestação, o Banco Sicredi alega que o consumidor foi avalista de AXEL 

JUNIOR RODRIGUES na cédula de crédito nº B00231064-1, e de edmilson 

lima Thompson no contrato n. B02130671-1 não sendo induzido a erro em 

momento algum, somado ao fato de que a inciativa em procurar a 

reclamada foi da própria consumidora. Pugnando assim pela 

improcedência da demanda. Diante da narração, demonstrado está que o 

fato consistia em uma parceria de negócios formada entre a empresa 

requerida e a FOREVER, na qual a requerida entrava com o capital para 

financiamento do negócio, para que a reclamante tornasse distribuidora e 

adquirisse os produtos da FOREVER. No ato da contratação, somente foi 

chamada para assinatura do contrato mútuo, para a liberação do seu 

crédito. Nada foi esclarecido que ela seria avalista de outra pessoa em 
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outro contrato. Os contratos foram colocados propositalmente todos 

juntos, demonstrando uma forma fraudulenta de enganar a requerente, ou 

de omitir as informações. Por outro lado, o Banco Sicredi, em contestação 

apresentou o contrato firmado entre a reclamada e reclamante, o qual 

consta o empréstimo no valor de R$3.000,00, a ser paga em 12 vezes de 

283,67, figurando como seu avalista o Sr. AXEL JUNIOR RODRIGUES. A 

reclamante trouxe como prova, a cópia do contrato na qual figura como 

avalista do EDMILSON LIMA THOMPSON, possuindo este o valor de 

empréstimo e prestações, data de assinatura e todas as clausulas de 

maneira muito similar ao contrato em que era a titular do crédito (contrato 

n. B00630669-0). O Código Civil dispõe no art. 145 ?São os negócios 

jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.? O negócio 

será anulável, pois trata-se de alegação da reclamante por dolo da 

reclamada. Uma vez que a mesma foi induzida a assinar contrato que não 

sabia, quando deixaram todos os contratos juntos propositalmente. Ela foi 

até a sede da reclamada em busca de assinar o contrato mútuo, ou seja, 

no qual ela era a titular do crédito a ser liberado. Sendo assim anulável por 

dolo substancial. Cumpre salientar que a reclamada jamais poderia agir da 

forma que agiu, além disso, a reclamada não se desincumbiu a contento 

do ônus que lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão 

verossímil apresentada pela reclamante. Ora, caberia a ela, reclamada, 

apresentar de forma insofismável que a reclamante tinha conhecimento e 

interesse em assinar os contratos de fiança. Pois, não há possibilidade da 

reclamante fazer prova negativa. Analisando os autos, o dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores, a requerente deve ser ressarcida pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Consagrada está, no direito pátrio, a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927 do 

Código Civil, in verbis: ?Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.? ANTE O EXPOSTO, opino pela procedência a 

pretensão contida na inicial para o fim de: I ? DECLARAR a inexistência de 

débito da reclamante com a reclamada, referente a dívida em litígio, 

determinando a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

inadimplentes; II ? CONDENAR ao pagamento a titulo de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); III ? Proceda-se a 

correção do pólo passivo da presente demanda, constar o nome da 

Reclamada como COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE ? MT, SICREDI SUDOESTE/MT. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a M.M. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010046-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSINETE DE MORAES SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e indenizatória onde a parte autora alega que houve 

a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em 

razão de negócio jurídico por ela desconhecido. A promovida apresentara 

contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes 

todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Primeiramente, ressalto que não foram arguidas 

preliminares, passando ao julgamento do mérito da demanda. 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. O magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. 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. O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: é 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998) - negritei. Temos por 

regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando bastante 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. Com efeito, a reclamada não apresentou 

nenhum documento no qual provasse a legitimidade dos débitos contraídos 

pela parte autora, restringindo a apresentar telas sistêmicas, as quais não 

tem valor probatório, eis que produzidas de forma unilateral. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a 

situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à 

parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, 

não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débito 

preexistente, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ, conforme se faz prova no extrato anexo a 

esta sentença. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES 

(Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 
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liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência do 

débito em tela e, consequentemente, ORDENO a notificação dos órgãos de 

restrição ao crédito para que promovam a exclusão em caráter definitivo 

dos dados referentes a esses débitos ora declarados inexistentes. 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, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA MALHEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Fevereiro de 2018, às 14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE IRENE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018, às 14:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-55.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO NORIO KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010270-55.2015.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIO NORIO KOBAYASHI 

REQUERIDO: OI S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A VISTOS, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado da lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a 

oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as 

provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. 

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Do mérito Trata-se de Reclamação Cível proposta por LUCIO 

NORIO KOBAYASHI em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A. e OI S.A. Sustenta o requerente que foi surpreendido com as 

negativações inseridas pelas partes requeridas. Relata na exordial, que 

possui relação contratual com o Requerido Banco Bradesco, no contrato 

de financiamento, porém que suas obrigações estão quitadas. Quanto à 

requerida Oi S.A., afirma que não possui qualquer relação contratual, 

razão pela qual a negativação é indevida. A parte requerente protocolou 

pedido de desistência em relação ao requerido BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S.A (mov. 13 – Id 8495282). Destaque-se que a 

requerida OI, na fase de contestação, não apresentou provas capazes de 

comprovar a legitimidade do débito, e que o mesmo tenha sido contratada 

pelo requerente. Alega que o débito foi originado nos meses de abril e 

maio/2012, sendo a linha cancelada por falta de pagamento, porém 

apresentaram somente telas computadorizadas, que não podem ser 

usadas como provas legais, por se tratar de prova unilateral. O requerente 

declara que não utilizou os serviços da requerida, sendo assim não sendo 

o responsável pelo inadimplemento que originou a inclusão de seus dados 

nos órgão de proteção ao crédito. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados ao requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

para: a) HOMOLOGAR o pedido de DESISTÊNCIA em relação ao BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC; b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 1.392,59 – referente aos 

contratos 70519897800020EC e determinar a exclusão do nome do 

requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide; c) CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-55.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO NORIO KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que o recurso apresentado (Id. 9740080) foi 

protocolado no prazo legal. Certifico ainda, que impulsiono os autos para 

intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUILMA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

RONECLEY RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010588-67.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JUILMA HELENA DA SILVA, 

RONECLEY RODRIGUES DE AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Os autores alegam 

que são consumidores de energia elétrica fornecida pela Reclamada, via 

da Unidade Consumidora nº 396772/6. Aduz ainda que passou por 

dificuldades financeiras, o que dificultou o pagamento das faturas de 

consumo, culminando no corte do fornecimento da rede elétrica. Ressalta 

que realizou acordo junto a reclamada para pagamento dos débitos de 

forma parcelada e, neste momento, solicitou a religação da sua rede 

elétrica com urgência, prazo de 24 horas, concedido pela reclamada, o 

qual, somente fora cumprido após 36 horas de aguardo. Em sua 

contestação, a reclamada demonstra que, somente não realizou a 

religação da energia, pois no local não havia ninguém e nenhum 

comprovante de demonstrado o pagamento do parcelamento, assim requer 

seja julgada totalmente improcedente a presente ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Não havendo preliminares, passo, pois, à análise do 

mérito. O autor alega que é consumidor de energia elétrica fornecida pela 

Reclamada, via da Unidade Consumidora nº 6952380. Aduz ainda que 

adquiriu uma máquina de sorvetes Os autores alegam que são 

consumidores de energia elétrica fornecida pela Reclamada, via da 

Unidade Consumidora nº 396772/6. Aduz ainda que passou por 

dificuldades financeiras, o que dificultou o pagamento das faturas de 

consumo, culminando no corte do fornecimento da rede elétrica. Ressalta 

que realizou acordo junto a reclamada para pagamento dos débitos de 

forma parcelada e, neste momento, solicitou a religação da sua rede 

elétrica com urgência, prazo de 24 horas, concedido pela reclamada, o 

qual, somente fora cumprido após 36 horas de aguardo. Em sua 

contestação, a reclamada demonstra que, somente não realizou a 

religação da energia, pois no local não havia ninguém e nenhum 

comprovante de demonstrado o pagamento do parcelamento, assim requer 

seja julgada totalmente improcedente a presente ação. Pois bem, 

primeiramente, instar consignar que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Contudo, da simples ocorrência de falha 

por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. Dos próprios documentos juntados pelas partes se 

depreende de forma inequívoca a existência do corte de energia dado a 

inadimplência dos autores, bem como a religação após o prazo estipulado 

pela ré. Ademais disso, ressalta-se que os reclamantes solicitaram a 

religação com urgência, o que permite a reativação do fornecimento de 

energia em até 04 horas, consoante art. 176, III Res. 414 da ANEEL. 

Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso da 

Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados 

por seus serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante quando 

diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo 

onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. No entanto, igual conclusão não se dá ao 

pedido de indenização por danos materiais, uma vez que prejudicada esta 

a postulação por ausência de provas robustas. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto CONDENO a parte ré pagar às partes reclamantes o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 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, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013950-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

janeiro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013950-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

janeiro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-70.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VINICIUS GUIMARAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAÚCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000359-70.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EVERTON VINICIUS 

GUIMARAES OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAÚCARD S/A VISTOS, A 

parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, contudo, a dívida já fora quitada pela parte reclamante, não 

havendo motivos para a permanência do débito. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, alegando que a demanda deve ser julgada totalmente 

improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Ressalto que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Atesto que a parte ré demonstrou por meio das documentações 

acostadas com a peça de defesa, que apesar do pagamento do valor 

restante no financiamento realizado pelas partes, este ocorreu em ação 

de busca e apreensão, por meio da purgação de mora. Assim, o juízo 

onde tramita o processo de busca e apreensão ainda não se manifestou 

sobre os autos, bem como sobre a purgação de mora do réu naquela 

demanda, ora autor nesta. Assim, haja vista não houve decisão final e 

nem liminar incidente para que ensejasse a retirada da inscrição devida, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Ora, a situação 

narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, 

ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há 

descrição do suposto constrangimento experimentado pelo consumidor. 

Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento 

causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito de 

personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em público 

por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais 

significativos, não passando, assim, de mero incidente contratual, sem 

qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E ainda, a lição 

de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma 

leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 

apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano 

moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva 

expatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula 

geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na 

Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do princípio 

(fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado com o 

princípio geral de respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, 

demasiadamente, o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões 

de cunho expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de 

algum tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, 

à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora 

concedida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos débitos 

correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação 

desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 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, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014175-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCINA SEIBEL DELARMELINA 73189731772 (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de pedido de reconsideração. Alega o autor 

que não tem condições de arcar com a caução exigida para o 

cumprimento da tutela antecipada deferida. A caução consiste em valor 

depositado como garantia para o cumprimento de obrigação ou 

indenização de possível dano. Pode ser real ou fidejussória. Real, quando 

dada em garantia coisa móvel ou imóvel, e fidejussória, quando a garantia 

dada é pessoal. No caso em análise, apesar das alegações do autor 

serem presumidas de veracidade, caso a ação venha a ser julgada 

improcedente haverá dano demasiado a parte reclamada, uma vez que o 

protesto tem como objetivo resguardar o direito do credor. Portanto, faz-se 

necessária a apresentação de garantia a fim de que não haja prejuízo a 

uma das partes. Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração. Intime-se. Cumpra-se decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-58.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010328-58.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANGELA MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por ROSANGELA MARQUES DE MORAES, devidamente 

qualificada nos autos, em face de BANCO BRADESCO S/A. Segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, 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 inicial que a parte 
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requerente foi surpreendida com restrição seu nome junto ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 125,40 (cento e 

vinte e cinco reais e quarenta centavos) inserido pelo requerido. Sustenta 

ainda que não possui débitos com o banco requerido, posto que o valor a 

que se refere a restrição creditícia é totalmente desconhecida pela 

requerente. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por dano moral. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico. Comprovam nos autos que houve contratação pela 

requerente, anexando provas suficientes como cartão de assinatura do 

banco, ficha cadastral, as cópias de documentos pessoais, bem como o 

extrato da operação - CDC no valor de R$ 1.353,46. Esclarecendo que a 

requerente deixou de adimplir com as parcelas, portanto, sendo a 

negativação decorrência do inadimplemento dessa operação financeira. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em 

vista que contratou os serviços da requerida e sua negativação foi lícita 

em razão da inadimplência, assim não há configuração de danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-24.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010382-24.2015.8.11.0028 REQUERENTE: FERNANDO TORRES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTO, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de Ação de 

Indenização c/c pedido de tutela antecipada proposta por FERNANDO 

TORRES em desfavor de DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A (CITYLAR), 

alegando, em síntese, que adquiriu um FREEZER CONSUL CHA31C 110V 

em 25/06/2015, no valor de R$ 1.984,20 (mil novecentos e oitenta e quatro 

reais e vinte centavos). Afirma que o produto apresentou defeito no dia 

10/07/2015, e por solicitação da reclamada encaminhou o eletrodoméstico 

à assistência técnica em 16/07/2015, sendo transcorrido o prazo legal de 

30 (trinta) dias sem que o mesmo fosse devolvido, motivo pelo qual pede a 

procedência da ação, para a condenação da reclamada em substituir o 

produto e pelos danos morais sofridos. Apresentada contestação a 

reclamada, arguiu preliminarmente de ilegitimidade passiva ad causam, e 

no mérito dizendo que a responsabilidade para reparar os supostos danos 

é da fabricante, e não juntou nenhum documento para comprovar o 

alegado. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA Nosso 

ordenamento jurídico exige, para que uma ação possa ser conhecida e ter 

uma decisão definitiva, três condições: possibilidade jurídica do pedido, 

interesse processual e legitimidade de parte. Quanto à legitimidade de 

parte, esta consiste na demonstração de que as partes que estão em juízo 

são os titulares do direito pleiteado, ou seja, que o autor é a pessoa que 

pode fazer pedidos, e que o réu é a pessoa que, uma vez condenado, 

terá obrigação de quitá-los. O artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor nos traz que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (grifo nosso) No 

caso em tela, a Reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda, posto que, conforme nota fiscal juntada na inicial, realizou 

negócio jurídico com a reclamante, consistente na venda do produto que 

originou a lide. Logo, estando provada a legitimidade passiva das 

Requeridas, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. Inexistindo 

mais preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa. 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 com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. In casu, trata-se de ação cível de 

reparação danos materiais e morais, que vem embasada nas disposições 

ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 

que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos. Ademais 

temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos, sendo certo ainda que no caso em tela, diante da 

hipossuficiência e vulnerabilidade da reclamante. Além disso, quando 

apresentou defeito, o produto estava dentro de sua garantia, sendo certo 

que é de noventa dias o prazo decadencial para o consumidor reclamar 

vício oculto, cumprindo ao fornecedor sanar o defeito, sem qualquer custo 

adicional, não havendo que se falar em qualquer exoneração da 

responsabilidade. Ademais, pelos fatos narrados e pelos documentos 

juntados, principalmente pela resposta dada pela própria Reclamada, 

verifica-se que a Reclamada não tomou qualquer providência a fim de 

sanar ou ao menos amenizar os danos da Reclamante. Ao contrário, 

postergou ao máximo o dever de reparar os danos, tratando a Reclamante 

com total desrespeito e falta de consideração. Desta forma, em relação ao 

dano moral, tenho que a situação vexatória e humilhante, vivenciada pela 

reclamante, causaram-lhe desconforto, chateação e aflição, tendo que 

ficar por muito tempo mendigando para que resolvessem o seu problema 

com o aparelho defeituoso, é sem sombra de dúvida passível de 

indenização. Vale salientar que não estamos diante de um caso onde 

houve o mero aborrecimento por parte da reclamante, mas sim de fatos 

graves e repudiantes cometidos pela Reclamada que trata o consumidor 

com falta de respeito. Ademais, não a Reclamante em momento algum 

buscava algum favor, buscava sim seu Direito! Quanto ao valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde 

a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, 
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Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p. 279). (grifo nosso). Ante o 

exposto, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR a Reclamada à 

substituir o produto objeto da lide (FREEZER CONSUL CHA31C 110V), no 

prazo de 5 (cinco) nos termos do art. 18, § 1º, inciso I, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por descumprimento, limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e; CONDENAR a requerente, ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a títulos de danos morais, devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir da prolação da sentença 

nos termos da Súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-23.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-23.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ATILA JOSIAS CORREA DE 

ARRUDA REQUERIDO: GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir 

a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Reclamação com pedido 

de liminar proposta por ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA contra 

GONÇALO CONCEIÇÃO MAGALHÃES. Em síntese sustenta o reclamante 

que é credor do Requerido na importância de R$ 10.610,00 (dez mil e 

seiscentos e dez reais), referente danos causados a sua propriedade 

pela invasão de 41 (quarenta e uma) reses. O Reclamante alega ainda que 

o gado ficou aos seus cuidados por 07 (sete) meses, período que gastou 

com alimentação e cuidados com dos animais. Requer a condenação dos 

Reclamados ao pagamento da reconstrução da cerca e pelos gastos com 

a guarda e cuidados dos semoventes. O Reclamado alega na contestação 

que não houve qualquer ajuste entre as partes para o cuidado com o 

gado, e ainda afirma que as reses foram retidas arbitrariamente, pelo 

Reclamante. O Autor deixou de impugnar a contestação. Nos autos, não 

há prova dos fatos narrados na petição inicial. Ora, a reclamante não 

logrou demonstrar qual é o seu vínculo com a demandada, posto que não 

juntou qualquer documento para provar os fatos constitutivos dos seu 

direito, ou seja, contrato de prestação de serviço, notas ficais/recibos 

referente aos gastos com a conserto e manutenção da cerca, e com 

gado. A rigor, competia ao autor demonstrar inegavelmente que na data do 

pagamento das parcelas contraídas sua conta corrente estava com saldo 

credor, motivo pelo qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, 

inciso I, do CPC, não provando o fato constitutivo de direito, resta 

improceder aos pedidos. Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar que 

aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. A propósito, 

as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista 

de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Assim, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: a 

autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a prova da 

existência do contrato) e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo do direito do autor (v.g, que não está em mora no 

cumprimento da sua obrigação). Dessa forma, a reclamante não se 

desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, o que faço julgar extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-77.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GENECY NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIEAN LOUYSE LEITE ALBUQUERQUE OAB - MT0016523A 

(ADVOGADO)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010275-77.2015.8.11.0028 REQUERENTE: GENECY NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: LAURO PEREIRA LEITE 98018817120, BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO, HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito e indenizatória onde o Autor alega que houve a 

inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em 

razão de negócio jurídico por ele não entabulado, tratando-se da utilização 

de seu nome para contrato com terceiros de forma fraudulenta. As 

promovidas apresentaram contestação, requerendo, em síntese, que 

sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça 

vestibular haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que 

possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a 

condenação da dessas ao pagamento de indenização por danos morais 

como pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Ex officio, ressalto a ilegitimidade 

passiva da parte reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e LAURO 

PEREIRA LEITE-ME , eis que a causa de pedir e o pedido em nada se 

relacionam com essas reclamadas, determinando as suas retiradas do 

polo passivo desta lide, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por 

outro lado, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte 

ré Banco Losango S/A, uma vez que tal parte fora responsável pela 

negativação do nome da reclamante junto aos cadastros de proteção e 

restrição ao credito, momento em que meritoriamente, a legitimidade do 

débito será apreciada. Outrossim, rejeito a preliminar suscitada pela parte 

reclamada Banco Losango S/A, quanto a necessidade de realização de 

perícia técnica, uma vez que o contrato firmado junto a esta instituição 

bancaria não fora colacionado aos autos. Rejeito as preliminares arguidas 

pela parte promovida HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, uma vez 

que estas se confundem com o mérito da demanda, razão pela qual serão 

analisadas em momento oportuno. Vencida as preliminares aduzidas, 
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passo à análise do mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que 

teve o seu nome negativado por dívida que até então alegava 

desconhecer. Em realidade, nenhuma das partes restantes atribuem a 

culpa da negativação realizada em desfavor da parte autora a causas 

aludidas por ela, tratando-se claramente de um jogo de 

“empurra-empurra”. Contudo, ressalto que os documentos carreados pela 

parte autora, por si só, dão conta de demonstrar a veracidade de suas 

afirmações, uma vez que há nos autos prova de reconhecimento feita pelo 

reclamado Sr. HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES, quanto aos ilícitos 

perpetrados. Ora, a utilização sem consentimento de dados pessoais para 

constituição de credito é flagrante fraude, prejudicial a imagem e honra da 

parte postulante. Portanto, tanto réu como co-réu, caso em que a divida 

contraída por aquele fora protestada por este, devem responder de forma 

solidaria pelos danos causados a parte demandante. 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. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Ressalto também 

que a reclamada apesar das alegações deixou de acostar qualquer 

comprovante que demonstrasse a legitimidade do débito e/ou a insolvência 

da parte autora. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. 

CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA 

NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. 

BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA FACE AO 

DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E AOS ATOS 

LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em 23/03/2006). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a 

liminar concedida, EX OFFICIO reconheço a ilegitimidade passiva das 

partes BANCO SANTANDER S/A E LAURO PEREIRA LEITE-ME para 

EXCLUI-LAS do polo passivo desta demanda, REJEITO as preliminares de 

mérito arguidas, bem como JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO na forma solidária as reclamadas Sr. 

HIAGO CASTILHO SANTOS RODRIGUES e BANCO LOSANGO S/A a pagar 

à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ) 

bem como DECLARO a inexistência do débito em tela. 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, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-88.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010326-88.2015.8.11.0028 REQUERENTE: THIEGO AMORIM DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS, proposta por 

THIEGO AMORIM DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A. Segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente 

sustenta que a cobrança é indevida, pois desconhece os débitos 

inseridos pelo requerido, nos valores de R$ 118,96 – contrato n. 

FI04045257179 e R$ 108,64 – contrato n. EC0445257179 . No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico. Comprovam nos autos que houve contratação pela 

requerente, porém este não efetuou os pagamentos das parcelas. Anexou 

provas suficientes como cartão de assinatura do banco, ficha cadastral, 

as cópias de documentos pessoais, bem como o extrato da operação 

financeira nos valores de R$ 1.500,00 em 18/06/2013 e R$ 500,00 em 

18/07/2013. O requerente não deixou saldo em conta corrente para 

adimplir com as obrigações, portanto, sendo a negativação decorrência do 

inadimplemento das referidas operações financeiras. Dessa forma não há 

que se falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os 

serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, assim não há configuração de danos morais. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-07.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ELIZANGELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010409-07.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ERIKA ELIZANGELA DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se se Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais c/ Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por ERIKA ELIZANGELA DE SOUZA em face de FIDC 

NPL I – (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS). 

Destaque-se nos autos que foi comprovado pela parte requerida que 

houve a cessão de crédito com o Banco Santander, porém não houve 

comprovação que a devedora, ora requerente, foi notificada da referida 

cessão de crédito, como preconiza o art. 290 do Código Civil, o que torna 

ineficaz a cessão de crédito à devedora enquanto esta não for notificada. 

Demonstrando o desconhecimento da requerente quanto à operação 

financeira. Contudo a ausência da notificação por si só, não tem o condão 

de liberar o devedor do adimplemento do crédito cedido. A parte 

requerente deveria ter juntado o comprovante de pagamento da divida 

junto ao banco original (banco Santander) e não o fez. Requer ainda 

reparação por danos morais, em razão da negativação indevida. Afere-se 

dos autos que a parte requerente várias negativações, anteriores e 

posteriores a anotação em análise nos presentes autos. Desta forma, a 

pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do nome da parte 

requerente no órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por 

dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de ter ocorrido 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 11/02/2014, vislumbra-se nos autos outros registros, sendo 

que dois deles foram inseridos em 28/02/2012, 02/08/2012, anos antes da 

inserção do débito em discussão nos presentes autos, o que por si só já 

justificaria a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de 

súmula supra citada. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição 

não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele 

dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado 

pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no 

seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência das provas 

acostadas aos autos, da identificação da parte requerente ser devedora 

contumaz, da existência de um negocio jurídico licito, não há que se falar 

em ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum 

dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente não 

comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do débito junto a parte requerida FIDC NPL I – 

(FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS) no valor de R$ 

8.591,61, por consequência tornar definitiva a liminar deferida (Id 

8497232), para que providencie a exclusão do nome da requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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Processo Número: 8010270-55.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO NORIO KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010270-55.2015.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIO NORIO KOBAYASHI 

REQUERIDO: OI S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A VISTOS, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado da lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a 

oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as 

provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. 

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Do mérito Trata-se de Reclamação Cível proposta por LUCIO 

NORIO KOBAYASHI em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A. e OI S.A. Sustenta o requerente que foi surpreendido com as 

negativações inseridas pelas partes requeridas. Relata na exordial, que 

possui relação contratual com o Requerido Banco Bradesco, no contrato 

de financiamento, porém que suas obrigações estão quitadas. Quanto à 

requerida Oi S.A., afirma que não possui qualquer relação contratual, 

razão pela qual a negativação é indevida. A parte requerente protocolou 

pedido de desistência em relação ao requerido BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S.A (mov. 13 – Id 8495282). Destaque-se que a 

requerida OI, na fase de contestação, não apresentou provas capazes de 

comprovar a legitimidade do débito, e que o mesmo tenha sido contratada 

pelo requerente. Alega que o débito foi originado nos meses de abril e 

maio/2012, sendo a linha cancelada por falta de pagamento, porém 

apresentaram somente telas computadorizadas, que não podem ser 

usadas como provas legais, por se tratar de prova unilateral. O requerente 

declara que não utilizou os serviços da requerida, sendo assim não sendo 

o responsável pelo inadimplemento que originou a inclusão de seus dados 

nos órgão de proteção ao crédito. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados ao requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

para: a) HOMOLOGAR o pedido de DESISTÊNCIA em relação ao BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC; b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 1.392,59 – referente aos 

contratos 70519897800020EC e determinar a exclusão do nome do 

requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide; c) CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
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a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-58.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010328-58.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANGELA MARQUES DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por ROSANGELA MARQUES DE MORAES, devidamente 

qualificada nos autos, em face de BANCO BRADESCO S/A. Segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, 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 inicial que a parte 

requerente foi surpreendida com restrição seu nome junto ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 125,40 (cento e 

vinte e cinco reais e quarenta centavos) inserido pelo requerido. Sustenta 

ainda que não possui débitos com o banco requerido, posto que o valor a 

que se refere a restrição creditícia é totalmente desconhecida pela 

requerente. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por dano moral. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico. Comprovam nos autos que houve contratação pela 

requerente, anexando provas suficientes como cartão de assinatura do 

banco, ficha cadastral, as cópias de documentos pessoais, bem como o 

extrato da operação - CDC no valor de R$ 1.353,46. Esclarecendo que a 

requerente deixou de adimplir com as parcelas, portanto, sendo a 

negativação decorrência do inadimplemento dessa operação financeira. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em 

vista que contratou os serviços da requerida e sua negativação foi lícita 

em razão da inadimplência, assim não há configuração de danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57843 Nr: 2007-77.2015.811.0059

 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: MILTON ANTONIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizo Ferreira dos Santos 

Junior - OAB:35.702 - GO, Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, no valor de um salário 

mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 15.04.2015 (fl. 10 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal 

(art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do 

STJ).Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF 

expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E. Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66810 Nr: 2021-27.2016.811.0059

 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: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

02.03.2016 (fl. 25), data do requerimento administrativo, observada a 

prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e 

Súmula 85 do STJ).Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 
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da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente restabelecido o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20134 Nr: 798-15.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pantaleão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 03.02.2009 (fl. 58), data do 

requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal (art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do STJ).Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E. Sem custas 

processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente restabelecido o benefício buscado, 

no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 2003-40.2015.811.0059

 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: Raimundo Américo Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, no valor de um salário 

mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 13.10.2010 (fls. 10), 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal 

(art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 85 do 

STJ).Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF 

expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E. Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91609 Nr: 10186-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Barbosa Souza, alcunha "João 

Agnel"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de JOAO PAULO 

BARBOSA DE SOUZA, ambos já qualificados nos autos.

 Antes da citação, a parte autora requereu a desistência do feito, 

alegando que firmou acordo extrajudicial com a parte requerida (ref. 11).

 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 exequente.

Sem honoráros.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94803 Nr: 12043-13.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIONE MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 23 de Janeiro de 2018, às 14horas (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 
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designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91675 Nr: 10215-79.2017.811.0059

 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: WZ, LBdCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, considerando que o contéudo patrimonial em discussão 

envolve uma área rural no valor de R$ 109.000,00, 40 cabeças de gado 

que somam a importância de R$ 35.000,00 e uma empresa com capital 

social de R$ 150.000,00, RETIFICO, de ofício, o valor da causa para R$ 

294.000,00 (duzentos e noventa e quatro reais), nos termos do artigo 292, 

§3º, do NCPC.

Por outro lado, apesar dos documentos derradeiramente juntados – 

extrato de recebimento mensal da produção de leite ao produtor rural e 

cópia da CTPS, os quais revelam renda mensal em torno de R$ 1.300,00 

do requerente Welesney - vislumbro que a requerente Luciene é 

contadora, ou seja, levando em conta que ambos os cônjuges exercem 

profissões lícitas e considerando o patrimônio discutido no presente feito, 

entendo que os autores não possuem hipossuficiência financeira, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária.

Com o recolhimento das custas e despesas processuais, abra-se vista ao 

Ministério Público.

 Após, retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 11975-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iramaia Rosana Mantelli Pezatti Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Canabrava do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos 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, a ser 

cumprido nesta precatória, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 11975-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iramaia Rosana Mantelli Pezatti Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Canabrava do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar e 

determino que a autoridade coatora proceda a readequação da escala de 

trabalho para cumprimento pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem 

no respetivo município, obedecendo ao limite legal previsto na Lei Municipal 

n. 621/2014 de Canabrava do Norte-MT.Notifique-se a autoridade coatora 

para que, no prazo de 10(dez) dias, preste as informações necessárias, 

nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.Findo o prazo 

acima, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida 

Lei).Com o cumprimento das determinações, tornem os autos conclusos 

para deliberação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94782 Nr: 12027-59.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Cândido Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, RONIO 

CONDÃO BARROS MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 23 de Janeiro de 2018, às 13horas (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94805 Nr: 12045-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM, 

Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 23 de Janeiro de 2018, às 14h30min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 
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requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52807 Nr: 2411-65.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Cunha de Assunção Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Ar Condicionado e Eletrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abner Gomyde Neto - 

OAB:264.826, Danielle Camazano Silva - OAB:264.440, Gustavo 

Gomes Polotto - OAB:230.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, via edital, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19798 Nr: 489-91.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves B. Comercio (Ceralista 

Barbosa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E no amparo da atual redação do Código de Processo Civil, ao juiz cabe o 

julgamento de plano uma vez detectado o instituto da prescrição, conforme 

dispõe o art. 487, inciso II e parágrafo único cc. art. 332, parágrafo 

primeiro. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a execução fiscal, em razão 

da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174 do CTN e artigos 

487, parágrafo único cc artigo 332, § 1º, ambos do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 794 Nr: 75-79.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Vasconcelos, Comercial Araguari 

- Mat. p/ Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Matias - OAB:2878-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO, a prescrição da pretensão do exequente de 

receber o crédito advindo do contrato de cédula pignoratícia. Como 

consequência, JULGO EXTINTA esta execução, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Atento, ainda, ao princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente 

no pagamento de honorários advocatícios. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19583 Nr: 27992-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Joaquim Fernandes, Sônia Rodrigues da Silva 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Boaventura, Jacinto Nunes 

Dourado, Jeová Penna de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weiner Alves dos Santos - 

OAB:8790/GO, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Anaurus Vinicius V. de Oliveira - OAB:8216

 Vistos em correição.

A intimação pessoal é condição necessária para ocorrência da 

caracterização do abandono, e, não ocorrendo de forma efetiva, não cabe 

ao magistrado presumir ou reputar o ato válido, se não por meio da 

realização de intimação via edital.

Assim, intimem-se os requerentes, via edital, para, no prazo de 05 dias, 

darem prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 2325-94.2014.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Santiago Galiza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Vistos em correição.

Em razão do certificado à fl. 13, remeta-se os autos ao Contador Judicial 

para confecção dos cálculos.

Com a vinda, tornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52061 Nr: 1770-77.2014.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Santiago Galiza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Vistos em correição.

Em razão do certificado à fl. 09, remeta-se os autos ao Contador Judicial 

para confecção dos cálculos.

Com a vinda, tornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 3162-52.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenora Soares de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a requerida manifestou pela extinção da ação, ante a 

ausência do interesse de agir, pois a autora encontra-se atualmente 

recebendo o benefício pleiteado, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse no presseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 44067 Nr: 3797-04.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelton Schwingel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando que o retorno dos autos da segunda instância, intimem-se 

as partes para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42492 Nr: 2226-95.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Cristina Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12.622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Embora a parte exequente tenha manifestado às fls. 88/89, requerendo a 

penhora on line de valores, bem como a restrição de veículos em nome da 

executada, observa-se dos autos que a parte requerida não foi 

devidamente citada, conforme se observa da certidão de fl. 81. Assim, 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 dias, informar endereço 

atualizado da parte executada.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42860 Nr: 2599-29.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado da decisão dos embargos em apenso, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61113 Nr: 3848-10.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSK, ACSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB:12.781 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5010

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85294 Nr: 6294-15.2017.811.0059

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório e Distribuidora Optica Bela Vista 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO GOMES GONCALVES - 

OAB:MG 139135, Sanzio Eduardo Ramos - OAB:MG 129.851

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50630 Nr: 534-90.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Reginaldo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12.781 - MT

 Ante o exposto, baseado na ordem de preferência do artigo 835, do CPC, 

INDEFIRO o pedido do executado de fls. 483/484 e, ao mesmo tempo, 

DEFIRO o pleito do exequente de fls. 491/493, determinando a intimação do 

Sr. Gilberto Justino de Medeiros para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar em juízo o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sob pena 

de adoção de outras providências capazes de garantir o cumprimento da 

decisão judicial de fl. 479. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 613-98.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO, Patricia Nazira Abucater Wal - OAB:PA 11.398, Raira 

de Moraes de Miranda - OAB:MT 20050, Samuel Lima Sales - 

OAB:PA 20.749

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71084 Nr: 3972-56.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A H BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A, Antônio Humberto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85407 Nr: 6355-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelma Nogueira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Karnikowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro D. Biazotto - OAB:1228 -B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Clairton Lucio Fernandes 

- OAB:TO 1308

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41556 Nr: 1281-11.2012.811.0059

 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: Luziana Pinto de Souza, JSMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previdencia Municipal de Confresa-MT - 

PREVICON, MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 (...) Ante ao exposto, com fundamento na motivação supra e normas 

legais atinentes à matéria, CONHEÇO a Impugnação à Execução de fls. 

123/129, JULGO-A IMPROCEDENTE e, consequentemente DETERMINO o 

prosseguimento da presente execução nos termos em que foi 

proposta.Expeçam-se precatório ou RPV, com fulcro no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil, considerando o valor apresentado pela parte 

autora às fls. 113/118.Intime-se e diligencie-se pelo necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53900 Nr: 3305-41.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PICOLO, Ceila Dauzacker da Silva 

Picolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848, Wandre Pinheiro de Andrade - OAB:17.133 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro, expeça-se nova Carta Precatória a Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, para citação das partes executadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56793 Nr: 1456-97.2015.811.0059

 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: Dulce Barbosa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82219 Nr: 4380-13.2017.811.0059

 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: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ANISIO BARBOSA - 

OAB:16139, Mario Sergio Dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622/MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 6101-97.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA SILVA OLIVEIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEMBERG VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, Marcos Vinicius Almeida Guerra - OAB:23483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86798 Nr: 7338-69.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RIBEIRO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato C. Corrêa da Silva - OAB:MT 8184

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89717 Nr: 9136-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gilberto Justino de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Ante o exposto, baseado no artigo 675, do NCPC, REJEITO os presentes 

embargos de terceiros em razão de sua intempestividade.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do NCPC.Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, traslade-se cópia 

desta decisão para a ação principal (cód. 50630) e arquive-se o presente 

feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91031 Nr: 9842-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quezia Ferreira Batista - 

OAB:GO 33.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Medeiros Junior - 

OAB:GO 11.270

 Vistos em correição,
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Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13178 Nr: 1676-42.2008.811.0059

 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: Francisco Antunes, vulgo "Chico da Londrina"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 Vistos em correição.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“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 às 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”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz 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.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16140 Nr: 105-65.2010.811.0059

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Walmir de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17069 Nr: 915-40.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMdS, RMdS, WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiróz - 

Defensora Pública - OAB:100187, TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido do exequente de fls. 97/97-v, razão pela qual determino a 

redistribuição do presente feito a Segunda Vara.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17610 Nr: 1454-06.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barros Milhomem - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, 

Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19624 Nr: 331-36.2011.811.0059

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloncio Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Moura, Emivaldo de Castro e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 DECISÃO

Defiro o pedido de fl. 137 da parte exequente.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“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 às 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”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias do requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz 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.
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Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 15 

(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Nessa esteira, proceda-se o bloqueio via Renajud para localizar veículos 

em geral em nome dos executados.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50630 Nr: 534-90.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Reginaldo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12.781 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar requerida, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 1348-05.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Oliveira Luz - ME, Ronaldo Oliveira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação 

no endereço fornecido pela exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51578 Nr: 1350-72.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Candido da Silva, Marly Candida Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Defiro o pedido retro nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, 

inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 .Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54978 Nr: 437-22.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola Mista Sorriso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Wichoski - OAB:PR 

65.2016, Fernando José Bonatto - OAB:25.698-PR, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa 

Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro, cumpra-se conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59709 Nr: 3147-49.2015.811.0059

 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: Edson Carlos de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, THAIS FERREIRA DOS SANTOS, Simarley José de Morais Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60789 Nr: 3695-74.2015.811.0059

 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: ANACLETO BRUNETTA, ADELIA BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, Ceagro Agrícola Ltda., C&BI AGRO PARTNERS 

S/A, Banco Indusval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz da Silva Araujo - 

OAB:3.963 - MT, Divair Aparecido de Pieri - OAB:4.336-A - MT, 

Divanir Marcelo de Pieri - OAB:5.698-A - MT, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:13984-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A, Desio José Tessario - OAB:, EDUARDO 

JORGE LIMA - OAB:85028, Marina Barreira Alvares - OAB:363.212 - 

SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471 - SP

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85228 Nr: 6270-84.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalício Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89044 Nr: 8711-38.2017.811.0059
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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: JPdSR, Sandra Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de pensão por morte, no valor de um 

salário mínimo, em favor da requerente com o termo inicial do benefício 

deverá ser a data do requerimento administrativo (07.02.2014 (fl. 27), 

observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n. 

8.213/1991 e Súmula 85 do STJ).Quanto à atualização monetária, na linha 

de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE 

(sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices 

aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente restabelecido o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90543 Nr: 9579-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blair Batista Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA 

SCHNEIDER, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Blair Batista Borba em 

face de João Luis Schneider e Outros, todos qualificados nos autos.

Deferida a averbação em registro público do ato de propositura da 

presente execução, o CRI de Porto Alegre do Norte/MT informou acerca da 

existência de alienação fiduciária sobre os imóveis apontados (ref. 20).

Em ref. 21, a parte exequente pugnou pela efetivação da averbação junto 

à matrícula 3.151, uma vez que o valor da avalição do imóvel suplanta a 

garantia da dívida para o alienante, Sr. Flávio Moreira Borges.

Assim, reiterou o pedido para a averbação da existência da presente ação 

na mencionada matrícula, juntando a referida cópia.

Pois bem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “como a propriedade do bem é do 

credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de 

crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos 

decorrentes do contrato de alienação fiduciária” - (STJ, AgInt no AREsp 

644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial e o fato de que a 

dívida objeto da alienação fiduciária ter o valor de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinquenta mil reais), enquanto o imóvel foi avaliado em R$ 

1.017.800,00 (um milhão, dezessete mil e oitocentos reais), DEFIRO o 

pedido retro e determino a devida averbação da presente ação junto à 

Matrícula 3.151 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT.

No mais, aguarde-se a citação dos executados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 2985 Nr: 80-96.2003.811.0059

 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: Niusmar Mendes & Cia Ltda (Central Peças)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Confresa/MT 

(Pref. Mun.Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Requisição de Pequeno Valor foi devidamente 

expedida, conforme se vê às fls. 140/143, não cabe a atualização 

requerida à fl. 146/151, razão pela qual indefiro o mencionado pleito.

No mais, oficie-se ao Departamento competente requisitando informações 

sobre o pagamento da referida RPV.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6834 Nr: 1610-67.2005.811.0059

 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: Rural Querência ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Maragno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:23545/GO, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:39766, Leonardo 

Oliveira Borges - OAB:22840/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido da parte autora. Suspenda-se os autos devendo aguardar 

em arquivo provisório por 12 (doze) meses.

Após o decurso do prazo, independente de nova conclusão, intime-se a 

requerente para dar prosseguimento ao feito ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 1857-14.2006.811.0059

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior de Freitas Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Vistos em correição.
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 Intime-se a parte autora para manifestar ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19216 Nr: 3007-88.2010.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Bom Preço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:12 

.406/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO NUNES DA SILVA - 

OAB:32319/GO

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pra informar se o veículo objeto de litígio foi 

restituído, bem como esclarecer qual o valor que esta sendo executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20567 Nr: 1202-66.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Souza Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20824 Nr: 2243-69.2009.811.0049

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intime-se a parte 

autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for 

de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Moura, Emivaldo de Castro e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimado por meio de 

seu advogado, via DJE em 27/11/2017, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos sobre o pedido do executado Emivaldo de Castro e 

Silva e nada apresentou aos autos, até a presente data. O refer ido é 

verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Moura, Emivaldo de Castro e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 Vistos.

Suspendo o feito pelo prazo de 1 ano, bem como o prazo prescricional.

Transcorrido in albis, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Moura, Emivaldo de Castro e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41460 Nr: 1186-78.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Alves Moura LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada foi devidamente 

citada conforme se vê na certidão do Oficial de Justiça (fl. 35). Diante do 

exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43562 Nr: 3320-78.2012.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailson Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Mário Gawenda, MUNICIPIO DE 

CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito está parado há mais de 01 ano aguardando o 

pagamento de diligência da parte autora, a fim de que seja intimada a 

autoridade coatora sobre o inteiro teor da sentença, DETERMINO a 

intimação da parte requerida, mediante diligência do juízo, objetivando pôr 

fim o presente ligítio.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50340 Nr: 294-04.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davantel Marchiori & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057- MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de constrição de veículos da parte executada, via 

Renajud. Anexado o extrato, devolve-se os autos à Secretaria e intime-se 

a exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52122 Nr: 1825-28.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Ackel Andrade Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão retro, expeça-se mandado de citação a parte 

requerida independentemente do pagamento de custas, em razão de ser o 

autor beneficiário da justiça gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 3356-52.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio arruda - 

OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos da segunda instância, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 3878-45.2015.811.0059

 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: EPR, LHRM, RRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Tocantins - OAB:

 Vistos em Correição,

Aguarde-se os autos em cartório a devolução da carta precatória.

Caso a precatória não seja devolvida, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o seu 

cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63379 Nr: 724-82.2016.811.0059

 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: R. D. Araujo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Elio Vilmar Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:13.617

 Vistos em Correição,

Aguarde-se os autos em cartório a devolução da carta precatória.

Caso a precatória não seja devolvida, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o seu 

cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73200 Nr: 4936-49.2016.811.0059

 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: Rosileidy Estevam Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73482 Nr: 5039-56.2016.811.0059

 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: JOSÉ DE SÁ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75653 Nr: 285-37.2017.811.0059

 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: Laize Fabiane de Miranda Klos, ATFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Todescato Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Vistos em Correição,

Aguarde-se os autos em cartório a devolução da carta precatória.

Caso a precatória não seja devolvida, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o seu 

cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 79451 Nr: 2684-39.2017.811.0059

 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: ESV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS, JLDC, MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87917 Nr: 8020-24.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingo Sergio da Silva Filho, alcunha "Serginho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685/O

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93701 Nr: 11367-65.2017.811.0059

 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: FGk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvio Feitosa de Freitas - 

OAB:16461, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 11627-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais dos Santos Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos em correição,

Permaneça os autos na secretaria, até o decurso do prazo.

Após, certifique-se e proceda-se o devido impulsionamento.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010051-80.2014.8.11.0059 REQUERENTE: HEINRIQUE RENATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. HENRIQUE RENATO DE ALMEIDA ajuizou ação de 

indenização por Danos Morais e Materiais, em face de GOL LINHA 

AÉREAS INTELIGENTES S/A e VRG LINHAS AÉREAS S.A., todos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que adquiriu passagem 

aérea com a Companhia Aérea GOL e, ao tentar embarcar na data e 

horário marcado no bilhete adquirido, na cidade de Santa Cruz de la Siera - 

Bolívia, foi impedido por não ter mais vaga no voo, uma vez que foram 

vendidas duas passagens com o mesmo número de poltrona. Continuou 

relatando que, diante do transtorno ocasionado, apenas conseguiu 

realizar sua viagem no dia seguinte, ocasião em que adquiriu passagem 

com outra empresa de aviação, sendo que, em decorrência do atraso, 

acabou por não participar do funeral de sua irmã, ocorrido no município de 

Confresa/MT. Juntou os documentos de fls.13/28. Às fls. 49/60, a 

empresa VRG Linhas Aéreas S/A apresentou contestação nos autos, 

pugnando pela retificação da razão social da parte ré e, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de conciliação, 

restou infrutífera e as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que a empresa ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes pediu prazo para 

apresentar defesa. Em petição juntada às fls. 140/143, a empresa Gol 

Linha Aéreas S/A informou que é apenas a holding controladora da VRG 

Linhas Aéreas S/A, figurando como sucessora em direitos e obrigações, 

portanto, desnecessária a sua inclusão no polo passivo da demanda. 

Determinada a intimação da parte reclamante para manifestar sobre a 

derradeira petição, quedou-se inerte (fl. 160). Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido da parte 

requerida para constar somente a VRG Linhas Aéreas S/A no polo 

passivo da demanda e consequente exclusão das demais empresas, em 

razão da incorporação noticiada, devendo ser devidamente retificado no 

cadastro do sistema o nome das partes no processo. Outrossim, 

verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Em relação ao 

mérito da causa, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, sabe-se que “a 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor” – (STJ, AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). 

Importante registrar que no julgamento do RE 636.331/RJ, em 25.05.2017, 

submetido ao procedimento da Repercussão Geral, cuja controvérsia 

envolve os limites de indenização por danos materiais em decorrência de 

extravio de bagagem em vôos internacionais e a norma prevalecente em 

caso de conflito entre o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a 

Convenção de Varsóvia, alterada posteriormente pelo Protocolo Adicional 

4, assinado em Montreal, o STF, por maioria de votos, elaborou a seguinte 

tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e 

os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e 

ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 

(repercussão geral).” Ou seja, apesar do referido julgamento da Corte 

Suprema, impede esclarecer que a compensação pela lesão moral não foi 

objeto de exame no RE 636.331/RJ, motivo pelo qual não está sujeita à 

tarifação prevista na Convenção de Varsóvia e as questões relativas à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 652 de 700



reparação em vôos domésticos continuam sendo reguladas pelo CDC. 

Feitos esses esclarecimentos, entendo que no presente caso devem ser 

aplicadas as disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 

A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria 

natureza da obrigação – que é de resultado -, em que o transportador tem 

o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e 

cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em 

relação à pessoa ou a sua bagagem. O art. 14 do CDC prevê que o 

fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da 

existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o 

defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o 

fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso 

quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreço, é 

incontroverso o fato de que o requerente adquiriu uma passagem área da 

empresa ré no dia 02/10/2012 de Santa Cruz de La Siera, Bolívia, para 

Garulhos-SP, com data de partida em 03/10/2012, conforme documentos 

de fls. 18/19. O litígio restringe a seguinte discussão: o autor alega que 

não conseguiu embarcar na referida data porque as atendentes da 

empresa requerida informou que havia duas passagens com o mesmo 

número e não tinha mais vagas no voo reservado pelo requerente, 

ocorrendo o chamado “overbooking”, ocasião em que foi registrada a 

reclamação de fl. 15. A parte ré sustenta a ocorrência de culpa exclusiva 

de terceiro, pois a operadora de cartão de crédito constatou suspeita de 

fraude e cancelou a compra. Pois bem. A excludente de responsabilidade 

alegada pela parte requerida não ficou comprovada, uma vez que, apesar 

de salientar eventual bloqueio no valor das passagens pela administradora 

do cartão de crédito, por suspeita de fraude, a requerida nada apresentou 

para demonstrar suposta notificação do passageiro para o cancelamento 

da compra, consoante alegado, tanto que o bilhete eletrônico foi emitido 

regularmente pela agência de viagem Euro-travel no dia 02.10.2012 – fl. 

13. A argumentação da empresa no sentido de que o autor não 

compareceu para o embarque no horário marcado, também não merece 

prosperar, visto que nada foi produzido nos autos para comprovar a 

alegada situação de “no show”, nem mesmo a relação dos passageiros 

que embarcaram no voo mencionado foi juntada, oportunidade em que 

eventualmente constaria a ausência do passageiro no assento reservado 

pelo bilhete do requerente. Além disso, embora no inteiro teor da peça 

contestatória tenha sido colacionados “prints” de telas de sistemas da 

empresa ré, no intuito de comprovar o cancelamento da passagem por 

fraude no cartão de crédito, tem-se que a jurisprudência não admite tal 

elemento probatório por constituir prova unilateral, manipulável e impotente 

para neutralizar as alegações da parte autora – (TJMT, Ap 15963/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Nessa linha, insta 

ressaltar que a demandada carreou nos autos somente os documentos 

constitutivos da empresa, carta de preposição e substabelecimentos da 

outorga do mandato. De outro norte, a parte autora comprovou que se 

encontrava na Bolívia e sua irmã, Francielly de Almeida, faleceu no dia 

02.10.2012, no município de Confresa/MT, termos desta comarca, data em 

que adquiriu a passagem aérea da empresa para se dirigir ao respectivo 

funeral. Na sequência, a Agência de Viagem Euro Travel, local onde o 

autor adquiriu o bilhete da Companhia Aérea GOL, emitiu no dia seguinte 

da viagem marcada (03.10.2012), a solicitação de ressarcimento dos 

danos e prejuízos causados junto a Gol Linhas Aéreas Inteligentes em 

favor do requerente pela frustração do seu embarque – fl. 15. Em seguida, 

o autor adquiriu de outra companhia aérea o bilhete de passagem para 

embarque apenas no dia 04.10.2012 para o Brasil – fl. 14, após a 

ocorrência do velório e do enterro da sua irmã. Portanto, ausentes às 

hipóteses de excludentes de responsabilidade do artigo 14, §3º, do CDC, e 

constatada a ocorrência de danos materiais e morais – dano moral 

decorrente de atraso ou cancelamento de voo ou overbooking prescinde 

de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador operar in re 

ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, 

da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro -, tem-se que a 

procedência do pedido inicial é medida imperiosa. Nesse sentido, vejamos 

julgado da Turma Recursal do nosso Estado: “EMENTA - RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. 

ALEGAÇÃO DE NO-SHOW NÃO COMPROVADA PELA EMPRESA. PERDA 

DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Empresa aérea que não se 

desincumbiu de ônus probatório, não comprovando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II do NCPC). 

Consumidor que foi impedido de embarcar ao realizar o check-in, em razão 

da alegação de que a aeronave já teria decolado, o que ocasionou a perda 

do pacote de viagem que havia previamente adquirido. Dano moral 

configurado na espécie, pois o consumidor teve frustrada sua expectativa 

de realizar a viagem contratada, por culpa exclusiva da empresa 

recorrente(...)” - (Procedimento do Juizado Especial Cível 

244734520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016). No tocante aos danos materiais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tem-se que é condizente, 

porquanto juntou aos autos o comprovante de aquisição de outra 

passagem área – fls. 14 e 16, em substituição a anteriormente adquirida, 

da companhia aérea demandada, sendo certo que os danos materiais se 

limitam ao que foi efetivamente comprovado nos autos. No que tange ao 

“quantum” indenizatório dos danos morais, observa-se que na sua fixação 

está consolidada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que se 

deve ter cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que, para o 

Autor, se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de 

enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano 

moral tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à 

vítima. É de se considerar também a condição financeira das partes e a 

função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar 

que novas situações sejam causadas por este mesmo fato. No 

arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser 

feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do 

caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a 

situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios acima 

explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 13.000,00 

(treze mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para condenar a empresa 

Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), devidamente corrigidos pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. Ao 

mesmo tempo, condeno a parte demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais na quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da citação (art. 405, do CC). Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010051-80.2014.8.11.0059 REQUERENTE: HEINRIQUE RENATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. HENRIQUE RENATO DE ALMEIDA ajuizou ação de 

indenização por Danos Morais e Materiais, em face de GOL LINHA 

AÉREAS INTELIGENTES S/A e VRG LINHAS AÉREAS S.A., todos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que adquiriu passagem 

aérea com a Companhia Aérea GOL e, ao tentar embarcar na data e 

horário marcado no bilhete adquirido, na cidade de Santa Cruz de la Siera - 

Bolívia, foi impedido por não ter mais vaga no voo, uma vez que foram 

vendidas duas passagens com o mesmo número de poltrona. Continuou 
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relatando que, diante do transtorno ocasionado, apenas conseguiu 

realizar sua viagem no dia seguinte, ocasião em que adquiriu passagem 

com outra empresa de aviação, sendo que, em decorrência do atraso, 

acabou por não participar do funeral de sua irmã, ocorrido no município de 

Confresa/MT. Juntou os documentos de fls.13/28. Às fls. 49/60, a 

empresa VRG Linhas Aéreas S/A apresentou contestação nos autos, 

pugnando pela retificação da razão social da parte ré e, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de conciliação, 

restou infrutífera e as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que a empresa ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes pediu prazo para 

apresentar defesa. Em petição juntada às fls. 140/143, a empresa Gol 

Linha Aéreas S/A informou que é apenas a holding controladora da VRG 

Linhas Aéreas S/A, figurando como sucessora em direitos e obrigações, 

portanto, desnecessária a sua inclusão no polo passivo da demanda. 

Determinada a intimação da parte reclamante para manifestar sobre a 

derradeira petição, quedou-se inerte (fl. 160). Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido da parte 

requerida para constar somente a VRG Linhas Aéreas S/A no polo 

passivo da demanda e consequente exclusão das demais empresas, em 

razão da incorporação noticiada, devendo ser devidamente retificado no 

cadastro do sistema o nome das partes no processo. Outrossim, 

verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Em relação ao 

mérito da causa, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, sabe-se que “a 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor” – (STJ, AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). 

Importante registrar que no julgamento do RE 636.331/RJ, em 25.05.2017, 

submetido ao procedimento da Repercussão Geral, cuja controvérsia 

envolve os limites de indenização por danos materiais em decorrência de 

extravio de bagagem em vôos internacionais e a norma prevalecente em 

caso de conflito entre o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a 

Convenção de Varsóvia, alterada posteriormente pelo Protocolo Adicional 

4, assinado em Montreal, o STF, por maioria de votos, elaborou a seguinte 

tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e 

os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e 

ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 

(repercussão geral).” Ou seja, apesar do referido julgamento da Corte 

Suprema, impede esclarecer que a compensação pela lesão moral não foi 

objeto de exame no RE 636.331/RJ, motivo pelo qual não está sujeita à 

tarifação prevista na Convenção de Varsóvia e as questões relativas à 

reparação em vôos domésticos continuam sendo reguladas pelo CDC. 

Feitos esses esclarecimentos, entendo que no presente caso devem ser 

aplicadas as disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 

A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria 

natureza da obrigação – que é de resultado -, em que o transportador tem 

o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e 

cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em 

relação à pessoa ou a sua bagagem. O art. 14 do CDC prevê que o 

fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da 

existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o 

defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o 

fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso 

quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreço, é 

incontroverso o fato de que o requerente adquiriu uma passagem área da 

empresa ré no dia 02/10/2012 de Santa Cruz de La Siera, Bolívia, para 

Garulhos-SP, com data de partida em 03/10/2012, conforme documentos 

de fls. 18/19. O litígio restringe a seguinte discussão: o autor alega que 

não conseguiu embarcar na referida data porque as atendentes da 

empresa requerida informou que havia duas passagens com o mesmo 

número e não tinha mais vagas no voo reservado pelo requerente, 

ocorrendo o chamado “overbooking”, ocasião em que foi registrada a 

reclamação de fl. 15. A parte ré sustenta a ocorrência de culpa exclusiva 

de terceiro, pois a operadora de cartão de crédito constatou suspeita de 

fraude e cancelou a compra. Pois bem. A excludente de responsabilidade 

alegada pela parte requerida não ficou comprovada, uma vez que, apesar 

de salientar eventual bloqueio no valor das passagens pela administradora 

do cartão de crédito, por suspeita de fraude, a requerida nada apresentou 

para demonstrar suposta notificação do passageiro para o cancelamento 

da compra, consoante alegado, tanto que o bilhete eletrônico foi emitido 

regularmente pela agência de viagem Euro-travel no dia 02.10.2012 – fl. 

13. A argumentação da empresa no sentido de que o autor não 

compareceu para o embarque no horário marcado, também não merece 

prosperar, visto que nada foi produzido nos autos para comprovar a 

alegada situação de “no show”, nem mesmo a relação dos passageiros 

que embarcaram no voo mencionado foi juntada, oportunidade em que 

eventualmente constaria a ausência do passageiro no assento reservado 

pelo bilhete do requerente. Além disso, embora no inteiro teor da peça 

contestatória tenha sido colacionados “prints” de telas de sistemas da 

empresa ré, no intuito de comprovar o cancelamento da passagem por 

fraude no cartão de crédito, tem-se que a jurisprudência não admite tal 

elemento probatório por constituir prova unilateral, manipulável e impotente 

para neutralizar as alegações da parte autora – (TJMT, Ap 15963/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Nessa linha, insta 

ressaltar que a demandada carreou nos autos somente os documentos 

constitutivos da empresa, carta de preposição e substabelecimentos da 

outorga do mandato. De outro norte, a parte autora comprovou que se 

encontrava na Bolívia e sua irmã, Francielly de Almeida, faleceu no dia 

02.10.2012, no município de Confresa/MT, termos desta comarca, data em 

que adquiriu a passagem aérea da empresa para se dirigir ao respectivo 

funeral. Na sequência, a Agência de Viagem Euro Travel, local onde o 

autor adquiriu o bilhete da Companhia Aérea GOL, emitiu no dia seguinte 

da viagem marcada (03.10.2012), a solicitação de ressarcimento dos 

danos e prejuízos causados junto a Gol Linhas Aéreas Inteligentes em 

favor do requerente pela frustração do seu embarque – fl. 15. Em seguida, 

o autor adquiriu de outra companhia aérea o bilhete de passagem para 

embarque apenas no dia 04.10.2012 para o Brasil – fl. 14, após a 

ocorrência do velório e do enterro da sua irmã. Portanto, ausentes às 

hipóteses de excludentes de responsabilidade do artigo 14, §3º, do CDC, e 

constatada a ocorrência de danos materiais e morais – dano moral 

decorrente de atraso ou cancelamento de voo ou overbooking prescinde 

de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador operar in re 

ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, 

da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro -, tem-se que a 

procedência do pedido inicial é medida imperiosa. Nesse sentido, vejamos 

julgado da Turma Recursal do nosso Estado: “EMENTA - RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. 

ALEGAÇÃO DE NO-SHOW NÃO COMPROVADA PELA EMPRESA. PERDA 

DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Empresa aérea que não se 

desincumbiu de ônus probatório, não comprovando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II do NCPC). 

Consumidor que foi impedido de embarcar ao realizar o check-in, em razão 

da alegação de que a aeronave já teria decolado, o que ocasionou a perda 

do pacote de viagem que havia previamente adquirido. Dano moral 

configurado na espécie, pois o consumidor teve frustrada sua expectativa 

de realizar a viagem contratada, por culpa exclusiva da empresa 

recorrente(...)” - (Procedimento do Juizado Especial Cível 

244734520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016). No tocante aos danos materiais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tem-se que é condizente, 

porquanto juntou aos autos o comprovante de aquisição de outra 

passagem área – fls. 14 e 16, em substituição a anteriormente adquirida, 

da companhia aérea demandada, sendo certo que os danos materiais se 

limitam ao que foi efetivamente comprovado nos autos. No que tange ao 

“quantum” indenizatório dos danos morais, observa-se que na sua fixação 

está consolidada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que se 

deve ter cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que, para o 

Autor, se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de 

enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano 
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moral tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à 

vítima. É de se considerar também a condição financeira das partes e a 

função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar 

que novas situações sejam causadas por este mesmo fato. No 

arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser 

feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do 

caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a 

situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios acima 

explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 13.000,00 

(treze mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para condenar a empresa 

Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), devidamente corrigidos pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. Ao 

mesmo tempo, condeno a parte demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais na quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da citação (art. 405, do CC). Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-09.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010004-09.2014.8.11.0059 REQUERENTE: MARIA MARLENE AMERICO 

VANDERLEY REQUERIDO: OI S/A Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com condenação em perdas e danos, 

proposta por MARIA MARLENE AMÉRICO VANDERLEY em desfavor de OI 

S/A, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que sofreu 

negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão de débito que já quitou. Nesses termos, requer a sustação dos 

efeitos de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e ao fim almeja indenização a título de danos morais, no importe de 

R$ 7.220,00 (sete mil e duzentos e vinte reais). Inicial acostada com 

procuração e documentos (fls. 02/20). Designada audiência de conciliação 

à fl. 28. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que juntou os atos constitutivos da empresa e 

substabelecimento (fls. 34/81). Realizada a solenidade, restou infrutífera 

(fl. 129). Impugnação à fl. 132. Em seguida, os autos vieram conclusos. É 

o relato. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial 

merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os 

autos, constato que restou demonstrada que o nome da autora foi 

negativada pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito –SERASA, em 07.07.2013, por um débito no valor de R$ 605,19 

(seiscentos e cinco reais e dezenove centavos) – fl. 05. Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é inexistente, pois já quitou o valor perante 

a empresa demandada a título de multa por cancelamento contratual, após 

negociação efetivada com a empresa ré, consoante comprovantes 

juntados anexos, restando a negativação totalmente indevida, uma vez 

que, após a rescisão, continuou a receber cobranças por um serviço que 

sequer foi instalado. Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida, 

apesar de informar que o procedimento atinente à obrigação foi 

devidamente realizado e o serviço não foi rescindido, não anexou aos 

autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de atendimentos, 

entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. Registre-se, 

ainda, que, embora no inteiro teor da peça contestatória tenha sido 

colacionados “prints” de telas de sistemas da empresa ré, a jurisprudência 

não admite tal elemento probatório por constituir prova unilateral, sendo 

insuficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO 

DEVEDOR – EXIBIÇÃO DE PRINTS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DIGITAL 

INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARA PROVAR A REALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – PROVA SOLTEIRA, UNILATERAL, MANIPULÁVEL E 

IMPOTENTE PARA NEUTRALIZAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS (...). 1. 

Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da 

empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa). (...).” (TJMT, Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Desse modo, o 

pedido é procedente no tocante ao cancelamento da negativação, 

indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da dívida que 

originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é 

consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se 

verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 
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e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 605,19 

(seiscentos e cinco reais e dezenove centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(07.07.2013) - Súmula 54 do STJ. Oficie-se ao órgão de proteção ao 

crédito para que, no prazo de 10 dias, proceda à exclusão do nome da 

Requerente dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos 

débitos oriundos da parte requerida OI S/A no valor de R$ 605,19 

(seiscentos e cinco reais e dezenove centavos). Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-83.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODINO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000145-83.2017.8.11.0059 REQUERENTE: ODINO DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: JOAO PEREIRA DA SILVA Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial para 

apresentar comprovante de endereço, a fim de demonstrar o seu atual 

domicílio nesta comarca, sob pena de extinção do feito. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-80.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HEINRIQUE RENATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010051-80.2014.8.11.0059 REQUERENTE: HEINRIQUE RENATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. HENRIQUE RENATO DE ALMEIDA ajuizou ação de 

indenização por Danos Morais e Materiais, em face de GOL LINHA 

AÉREAS INTELIGENTES S/A e VRG LINHAS AÉREAS S.A., todos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que adquiriu passagem 

aérea com a Companhia Aérea GOL e, ao tentar embarcar na data e 

horário marcado no bilhete adquirido, na cidade de Santa Cruz de la Siera - 

Bolívia, foi impedido por não ter mais vaga no voo, uma vez que foram 

vendidas duas passagens com o mesmo número de poltrona. Continuou 

relatando que, diante do transtorno ocasionado, apenas conseguiu 

realizar sua viagem no dia seguinte, ocasião em que adquiriu passagem 

com outra empresa de aviação, sendo que, em decorrência do atraso, 

acabou por não participar do funeral de sua irmã, ocorrido no município de 

Confresa/MT. Juntou os documentos de fls.13/28. Às fls. 49/60, a 

empresa VRG Linhas Aéreas S/A apresentou contestação nos autos, 

pugnando pela retificação da razão social da parte ré e, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de conciliação, 

restou infrutífera e as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide, 

sendo que a empresa ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes pediu prazo para 

apresentar defesa. Em petição juntada às fls. 140/143, a empresa Gol 

Linha Aéreas S/A informou que é apenas a holding controladora da VRG 

Linhas Aéreas S/A, figurando como sucessora em direitos e obrigações, 

portanto, desnecessária a sua inclusão no polo passivo da demanda. 

Determinada a intimação da parte reclamante para manifestar sobre a 

derradeira petição, quedou-se inerte (fl. 160). Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido da parte 

requerida para constar somente a VRG Linhas Aéreas S/A no polo 

passivo da demanda e consequente exclusão das demais empresas, em 

razão da incorporação noticiada, devendo ser devidamente retificado no 

cadastro do sistema o nome das partes no processo. Outrossim, 

verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, 

comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por 

isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Em relação ao 

mérito da causa, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, sabe-se que “a 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor” – (STJ, AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). 

Importante registrar que no julgamento do RE 636.331/RJ, em 25.05.2017, 

submetido ao procedimento da Repercussão Geral, cuja controvérsia 

envolve os limites de indenização por danos materiais em decorrência de 

extravio de bagagem em vôos internacionais e a norma prevalecente em 

caso de conflito entre o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a 

Convenção de Varsóvia, alterada posteriormente pelo Protocolo Adicional 

4, assinado em Montreal, o STF, por maioria de votos, elaborou a seguinte 

tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e 

os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e 

ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 

(repercussão geral).” Ou seja, apesar do referido julgamento da Corte 

Suprema, impede esclarecer que a compensação pela lesão moral não foi 

objeto de exame no RE 636.331/RJ, motivo pelo qual não está sujeita à 

tarifação prevista na Convenção de Varsóvia e as questões relativas à 

reparação em vôos domésticos continuam sendo reguladas pelo CDC. 

Feitos esses esclarecimentos, entendo que no presente caso devem ser 

aplicadas as disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 

A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria 

natureza da obrigação – que é de resultado -, em que o transportador tem 

o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e 

cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em 

relação à pessoa ou a sua bagagem. O art. 14 do CDC prevê que o 

fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da 

existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o 

defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o 

fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso 

quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreço, é 

incontroverso o fato de que o requerente adquiriu uma passagem área da 

empresa ré no dia 02/10/2012 de Santa Cruz de La Siera, Bolívia, para 

Garulhos-SP, com data de partida em 03/10/2012, conforme documentos 

de fls. 18/19. O litígio restringe a seguinte discussão: o autor alega que 

não conseguiu embarcar na referida data porque as atendentes da 

empresa requerida informou que havia duas passagens com o mesmo 
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número e não tinha mais vagas no voo reservado pelo requerente, 

ocorrendo o chamado “overbooking”, ocasião em que foi registrada a 

reclamação de fl. 15. A parte ré sustenta a ocorrência de culpa exclusiva 

de terceiro, pois a operadora de cartão de crédito constatou suspeita de 

fraude e cancelou a compra. Pois bem. A excludente de responsabilidade 

alegada pela parte requerida não ficou comprovada, uma vez que, apesar 

de salientar eventual bloqueio no valor das passagens pela administradora 

do cartão de crédito, por suspeita de fraude, a requerida nada apresentou 

para demonstrar suposta notificação do passageiro para o cancelamento 

da compra, consoante alegado, tanto que o bilhete eletrônico foi emitido 

regularmente pela agência de viagem Euro-travel no dia 02.10.2012 – fl. 

13. A argumentação da empresa no sentido de que o autor não 

compareceu para o embarque no horário marcado, também não merece 

prosperar, visto que nada foi produzido nos autos para comprovar a 

alegada situação de “no show”, nem mesmo a relação dos passageiros 

que embarcaram no voo mencionado foi juntada, oportunidade em que 

eventualmente constaria a ausência do passageiro no assento reservado 

pelo bilhete do requerente. Além disso, embora no inteiro teor da peça 

contestatória tenha sido colacionados “prints” de telas de sistemas da 

empresa ré, no intuito de comprovar o cancelamento da passagem por 

fraude no cartão de crédito, tem-se que a jurisprudência não admite tal 

elemento probatório por constituir prova unilateral, manipulável e impotente 

para neutralizar as alegações da parte autora – (TJMT, Ap 15963/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017). Nessa linha, insta 

ressaltar que a demandada carreou nos autos somente os documentos 

constitutivos da empresa, carta de preposição e substabelecimentos da 

outorga do mandato. De outro norte, a parte autora comprovou que se 

encontrava na Bolívia e sua irmã, Francielly de Almeida, faleceu no dia 

02.10.2012, no município de Confresa/MT, termos desta comarca, data em 

que adquiriu a passagem aérea da empresa para se dirigir ao respectivo 

funeral. Na sequência, a Agência de Viagem Euro Travel, local onde o 

autor adquiriu o bilhete da Companhia Aérea GOL, emitiu no dia seguinte 

da viagem marcada (03.10.2012), a solicitação de ressarcimento dos 

danos e prejuízos causados junto a Gol Linhas Aéreas Inteligentes em 

favor do requerente pela frustração do seu embarque – fl. 15. Em seguida, 

o autor adquiriu de outra companhia aérea o bilhete de passagem para 

embarque apenas no dia 04.10.2012 para o Brasil – fl. 14, após a 

ocorrência do velório e do enterro da sua irmã. Portanto, ausentes às 

hipóteses de excludentes de responsabilidade do artigo 14, §3º, do CDC, e 

constatada a ocorrência de danos materiais e morais – dano moral 

decorrente de atraso ou cancelamento de voo ou overbooking prescinde 

de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador operar in re 

ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, 

da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro -, tem-se que a 

procedência do pedido inicial é medida imperiosa. Nesse sentido, vejamos 

julgado da Turma Recursal do nosso Estado: “EMENTA - RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. 

ALEGAÇÃO DE NO-SHOW NÃO COMPROVADA PELA EMPRESA. PERDA 

DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Empresa aérea que não se 

desincumbiu de ônus probatório, não comprovando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II do NCPC). 

Consumidor que foi impedido de embarcar ao realizar o check-in, em razão 

da alegação de que a aeronave já teria decolado, o que ocasionou a perda 

do pacote de viagem que havia previamente adquirido. Dano moral 

configurado na espécie, pois o consumidor teve frustrada sua expectativa 

de realizar a viagem contratada, por culpa exclusiva da empresa 

recorrente(...)” - (Procedimento do Juizado Especial Cível 

244734520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016). No tocante aos danos materiais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tem-se que é condizente, 

porquanto juntou aos autos o comprovante de aquisição de outra 

passagem área – fls. 14 e 16, em substituição a anteriormente adquirida, 

da companhia aérea demandada, sendo certo que os danos materiais se 

limitam ao que foi efetivamente comprovado nos autos. No que tange ao 

“quantum” indenizatório dos danos morais, observa-se que na sua fixação 

está consolidada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que se 

deve ter cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que, para o 

Autor, se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de 

enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano 

moral tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à 

vítima. É de se considerar também a condição financeira das partes e a 

função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar 

que novas situações sejam causadas por este mesmo fato. No 

arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser 

feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do 

caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a 

situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios acima 

explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 13.000,00 

(treze mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para condenar a empresa 

Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), devidamente corrigidos pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. Ao 

mesmo tempo, condeno a parte demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais na quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da citação (art. 405, do CC). Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68514 Nr: 2652-68.2016.811.0059

 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: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA RONCADOR COMERCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Destarte, estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo 

formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

procedam-se às baixas e anotações legais e arquivem-se os presentes 

autos.Sem custas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1406-71.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednor de Moraes Alves, EDNOR DE MORAES 

ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:MS 15.654, Andre de Assis Rosa - OAB:19.077-A - MT, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:36.973

 Nesta ação de execução de título extrajudicial foi determinado o bloqueio 

de ativos financeiros existentes em eventuais contas bancárias do 

executado.

Após o cumprimento da ordem judicial, verifica-se que foram bloqueados 

R$5.647,97 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e sete 

centavos).

Antes de ser procedida a intimação do executado quanto ao bloqueio, este 
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manifestou-se espontaneamente nos autos, aduzindo, em síntese, que os 

valores sequestrados seriam impenhoráveis, haja vista se tratar de ativos 

financeiros depositados em conta poupança e provenientes de salário.

Na sequência, este Juízo determinou ao executado que colacionasse aos 

autos os extratos bancários referente às contas poupanças indicadas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante elucidado na decisão anterior, a regra de impossibilidade de 

bloqueio de saldos provenientes de conta poupança não é absoluta, 

devendo ser comprovado que não há desvirtuamento da conta bancária.

Diante disso, considerando os extratos exibidos pelo executado, 

constata-se que a conta poupança nº. 9567-2, agência 3989-6, do Banco 

do Brasil, tem atendido à função a que se destina a conta poupança, de 

modo que não há grandes movimentações perpetradas pelo poupador.

De outro viés, em análise ao extrato bancário relativo à conta poupança 

nº. 5411-9, agência 1149, Banco Bradesco, nota-se a vultuosa 

movimentação no período compreendido entre junho/2017 e julho/2017.

Desse modo, acolho parcialmente a pretensão deduzida pelo executado e 

determino o desbloqueio do valores relativos à conta poupança e conta 

corrente, ambas do Banco do Brasil, totalizando o valor de R$1.512,78 (um 

mil, quinhentos e doze reais e setenta e oito centavos), devendo ser 

indicado nos autos a conta bancária para qual os valores deverão ser 

destinados.

Outrossim, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

indique nos autos os dados bancários para fins de expedição de Alvará 

Judicial referente ao saldo remanescente.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para fins de expedição do 

aludido alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94299 Nr: 11752-13.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NASCIMENTO CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB:MT 22141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria.Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.Em tempo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de março de 2018, às 17h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres.Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53575 Nr: 3032-62.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Amaral Ferreira, vulgo "Katia"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Autos n.º 3032-62.2014.811.0059 (código 53575)

Considerando que há notícias nos autos que o autor faleceu, fica 

suspenso o curso do processo, nos termos do art. 313, I, CPC.

Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que apresente certidão 

de óbito, se foro o caso, bem como proceda com as habilitações 

necessárias, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC, sob o risco de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte (MT), 15 de dezembro de 2017.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52801 Nr: 2405-58.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgisa Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e IX do 

Código de Processo Civil.Sem custas, considerando que o feito 

processou-se com os benefícios da justiça gratuita.Condeno eventuais 

sucessores do autor a pagar ao réu honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, mas, a 

execução fica submetida à demonstração de existência de transmissão de 

bens capazes de quitar o crédito aqui reconhecido.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte(MT), 15 de dezembro de 

2017.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 3175-51.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moises Ferreira Junior - 

OAB:46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, reconhecer o direito do 

autor ao auxílio-doença, e, em consequência, para condenar o réu ao 

pagamento do benefício no valor mensal correspondente e, ainda , as 

parcelas em atraso, desde a data do requerimento administrativo 

indeferido pela autarquia, 19 de abril de 2013, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros.Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário IMEDIATAMENTE a contar da 

data da intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de 

eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58103 Nr: 2201-77.2015.811.0059

 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: PEDRO MANOEL CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Gabriela Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:16693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NOS 

EMBARGOS À MONITÓRIA, resolvendo o mérito da demanda, com 
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fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

embargante a pagar ao advogado da parte adversa o montante relativo a 

10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.Em consequência desta 

sentença, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial e, por isso, 

fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora promova a 

apresentação de memória de cálculos atualizada com a finalidade de 

prosseguimento do feito, sob o risco de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76593 Nr: 846-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE OLIVEIRA NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emita 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 2 ,Centro .

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correia, FÁBIO RIBEIRO DA 

SILVA, ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, Valdemir Alves Brittes, Luciano 

Henrique da Silva, Rogerio Henrique da Silva, Jesuslanderson Ferreira 

Moreira, alcunha "Kila"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, JOSÉ RENATO DE MORAES - OAB:13330, LORRAN DE 

SOUZA SANTOS - OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Ante o exposto, sem mais delongas, com base na motivação supra 

INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão dos acusados Luciano 

Henrique da Silva e Rogério Henrique da Silva, por excesso de prazo para 

formação da culpa.Por fim, aguarde-se a apresentação de alegações 

finais pelos sujeitos processuais e tornem conclusos. Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45463 Nr: 1274-82.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos, 

alcunha "Nonato"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Com base na pena em abstrato, a pretensão punitiva prescreve em 08 

anos. O acusado era menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual o 

prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade (04 anos). Entre a 

data do fato (07.07.2012) e o recebimento da denúncia (10.08.2016) 

transcorreu prazo superior a 04 anos. Assim, DECLARO EXTINTA a 

punibilidade do acusado em virtude do reconhecimento da prescrição, nos 

termos do art. 107, inciso IV, do CP. Em razão da preclusão lógica, 

arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93356 Nr: 11194-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leandro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Considerando que, além de apresentar resposta à acusação, a defesa 

requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, abra-se vista ao 

MPE para manifestação.

Após, tornem conclusos com urgência.

 Cadastre-se o novo advogado constituído pelo denunciado, a fim de que 

receba as devidas intimações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 532-41.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores 

jurados, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia, 

para condenar GILBERTO PEREIRA, vulgo “Betão”, já qualificado, como 

incurso nas sanções previstas no art. 121, § 1º, e § 2º, incisos III e IV, 

bem como nas sanções do art. 155, caput, todos do Código Penal.Passo a 

dosar as respectivas penas a serem aplicadas em estrita observância ao 

disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.Registro que todas as 

condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, a fim de se 

evitar repetições desnecessárias.[...].Plenário da Câmara dos Vereadores 

da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, 13 de dezembro de 2017. Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 795-20.2010.811.0019

 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: Espólio de Benedito Face Varaldo, representado p/ 

Maria Elizabeth Varaldo Prette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Luiz Gobbi, Armando Alcântara da Rosa, 

Donizete Galdino da Silva, Nilzete Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acir Murad Sobrinho - 

OAB:6838/MS, Gilmar Pires de Faria Júnior - OAB:13578/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, José Antunes de Jesus - OAB:13881/MT, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo intentado por ESPÓLIO DE BENEDITO FACE 

VARALDO em desfavor de ELTON LUIZ GOBBI e OUTROS, o que faço 

com arrimo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) 

do valor da causa.Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as 

formalidades necessárias, arquive-se os autos.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cutelas de estilo.Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de dezembro 2017.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21460 Nr: 494-68.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Ante o exposto, forte me tais fundamentos de fato e de direito JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo o 

mérito do processo, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR JUNIOR PEREIRA NEVES pela prática de atos de 

improbidade previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, notadamente os 

incisos VIII, IX, e X, pelo que aplico as seguintes sanções, com base no 

artigo 12, inciso II, da referida Lei:a) Ressarcimento integral do dano, a ser 

apurado na elaboração dos cálculos por ocasião do cumprimento de 

sentença;b) Perda da função públicac) suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de seis anos;d) 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 cinco anos; e) pagamento de multa civil, de 

caráter pedagógico-punitivo, em favor da municipalidade, em valor 

equivalente ao dano causado, a ser apurado também por ocasião do 

cumprimento de sentença.Deixo de condenar o réu quanto aos atos de 

improbidade previstos no art. 11, por ausência de dolo.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28384 Nr: 424-46.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme de Souza Salina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Vistos.

Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 21 de março de 2018 às 13h30min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31197 Nr: 1646-49.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Paulo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos.

Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 21 de março de 2018 às 14h30min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 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.: 35924 Nr: 1545-75.2017.811.0019

 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: André de Souza Gomes

 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:

 Vistos.

Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 15h00min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32392 Nr: 2341-03.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Araújo Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 20 de março de 2018 às 17h00min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 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.: 35927 Nr: 1547-45.2017.811.0019

 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: José Luiz de Oliveira

 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:

 Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 16h00min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39178 Nr: 3092-53.2017.811.0019

 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: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 660 de 700



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 

alvará para realização do evento “REVEILLON 2018”, a ser realizado na 

Pração Leopoldina Wilke, neste município, no dia 31 de dezembro de 2017, 

com início às 19h00min e término previsto para as 05h00min do dia 1º de 

janeiro de 2018, nesta cidade de Porto dos Gaúchos/MT.Com efeito, 

devem ser  observadas ,  r i go rosamen te  as  segu in tes 

medidas:1.Observância e cumprimento da Portaria nº 006/2013-DF, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas e/ou cigarros para menores, nos termos do Capítulo III, artigos 

5º, incisos I, II e III, § 1º e 6º e 7º, bem como nos termos do Capítulo VII, art. 

14, §1º e art. 15;2.Seja tomado o compromisso do organizador do evento, 

por meio de seu representante legal, para promover integralmente as 

disposições da Portaria Judicial 006/2013/DF;3.[...]SIRVA ESTA COMO 

ALVARÁ E OFÍCIO.Ciência ao Ministério Público.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessários e com as cautelas de 

estilo.Após, arquive-se.De Tabaporã/MT para Porto dos Gaúchos/MT, 18 

de dezembro de 2017.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em 

Substitução Legal

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38691 Nr: 2447-73.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. A. Silva Comércio - ME, Antônio Custódio da Cruz, 

Nilza Alves da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Autos ID N.º 38691

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intimem-se pessoalmente os 

Embargantes, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141004 Nr: 3071-83.2017.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSFdA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLAdO, LBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 Código n.° 141004Vistos. . Por fim, com esteio nestes fundamentos, 

INDEFIRO o pedido de conversão das prisões temporárias em preventivas, 

porém condiciono ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais 

sejam: a) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para 

informarem e justificarem suas atividades;b) comparecimento a todos os 

atos do processo; c) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia 

comunicação ao Juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; e, d) 

mantenham-se afastados do lar, domicílio ou local de convivência das 

supostas vítimas. FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, 

§5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHES DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO 

CAUTELAR.No mais, haja vista os fatos expostos, e ainda, que as prisões 

temporárias irão se encerrar no dia 17/12/2017, desde já, REVOGO AS 

PRISÕES TEMPORÁRIAS dos Indiciados Mario Luiz Alves de Oliveira e 

Lourival Brito de Oliveira, DETERMINANDO ao Senhor Gestor que expeça 

os respectivos ALVARAS DE SOLTURA, salvo se por outro motivo não 

devam permanecer preso. Ciência ao MPE e a Defesa.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.São Félix do 

Araguaia – MT, 15 de dezembro de 2017. Ivan Lúcio AmaranteJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18685 Nr: 1557-76.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelino Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 18685

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento s/a, em face de Arcelino Rodrigues da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 66, a Exequente requereu a homologação da desistência da ação 

com consequente extinção do feito.

 É o relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta 

norma jurídica.

Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe, o § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485 do CPC/2015, in verbis:

 ‘‘Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII - homologar a desistência da ação; e

...

§ 5.o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. ’’

Pretendia a parte Exequente a apreensão do bem objeto do contrato, 

conforme consta na exordial, porém, após o regular andamento do feito, 

às fls. 66, comunica a parte Exequente a desistência da presente 

demanda.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do 

§ 5°, inciso VIII, do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 06 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 1205-45.2014.811.0017

 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 Goerete Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Ramos Pompeu, Jair Luiz Mazieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Batista Santos - 

OAB:306.579-SP, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Gustavo 

Korte - OAB:14.983, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Código n.º 40.425

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Cuida-se de ação de Reivindicatória, proposta por Maria Goerete 
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Machado em desfavor de Edson Paz e André Luiz Ramos Pompeu, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Aduz a Requerente ser legitima proprietária dos imóveis rurais consistente 

em uma gleba de terra denominada Fazenda Vitória I e II, registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia – MT, sob os n.°s 

13.871 e 2.728; e que os Requeridos estão turbando sua área (fls. 02/21).

Às fls. 22, este Juízo determinou a citação dos Requeridos (em 

07/08/2014).

Às fls. 27, certidão certificando a regular citação do Requerido André Luiz 

Ramos Pompeu; apresentou sua contestação em conjunto com sua mulher 

Maria do Carmo Fernandes Pompeu às fls. 30/154.

 Às fls. 156, a Requerente pugna pela realização de perícia judicial com a 

finalidade de dirimir dúvida quanto à exata localização da área em litigio.

 Às fls. 157/158, este Juízo determinou a emenda a inicial para ser 

retificado o polo passivo, fazendo constar o Sr. Jair Luiz Maziero, uma vez 

que o Requerido Edson Paz teria alienado a área para o mesmo, conforme 

informação contida nos autos de códigos n.°s 44.241 e 44.558.

Às fls. 160/179, a Requerente pugnou pela exclusão do Requerido Edson 

Paz e a inclusão de Agropecuária Santa Paz Ltda. e Jair Luiz Maziero no 

polo passivo; em sequencia, às fls. 182/183, a Requerente re-ratifica o 

pedido de inclusão no polo passivo, apenas para incluir o Sr. Jair Luiz 

Maziero, sendo deferido pelo Juízo às fls. 184.

Às fls. 188, certidão certificando a regular citação do Requerido Jair Luiz 

Mazieiro (em 20/07/2015); apresentou sua contestação às fls. 189/210.

Às fls. 211/245, a Requerente apresentou impugnação quanto à 

contestação do Requerido Jair Luiz Mazeiro.

 Às fls. 246/288, a Requerente apresenta desistência da presente ação 

quanto ao Requerido André Luiz Pompeu e sua mulher, haja vista terem 

realizado uma composição, sendo homologado pelo Juízo às fls. 317/318.

 Às fls. 289/290, esta Juízo nomeou Perito Judicial; sendo aceito o mister 

às fls. 297/298; às fls. 304/307, a Requerente apresentou assistente 

técnico, bem como seus quesitos; às fls. 313/316, o Requerido Jair Luiz 

Maziero apresentou assistente técnico, bem como seus quesitos.

 Às fls. 325/486, juntada do laudo pericial; às fls. 497/508, o Requerido 

juntou parecer técnico elaborado por seu assistente; às fls. 509/551, a 

Requerente se manifestou quanto ao laudo pericial e juntou parecer 

técnico elaborado por seu assistente, ratificando-o às fls. 553/555.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Fundamento e DECIDO.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo à análise do feito com 

base nesta norma jurídica, em especial nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, in verbis:

 . “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

 Paragrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação de seu convencimento.”

 Ato contínuo.

 A presente ação reivindicatória encontra-se tramitando somente em 

relação a Requerente Maria Goerete Machado e o Requerido Jair Luiz 

Maziero, iniciada sob o argumento de que as áreas pertencentes às 

matriculas n.°s 13.871 e 2.728, referentes a Fazenda Vitória I e II, estariam 

sendo turbadas, constando assim em seu pedido inicial, ex vi:

 “...

b) O julgamento de procedência da ação para que se conde a entregar a 

Autora as posses dos imóveis da FAZENDA VITÓRIA I e II, individuadas no 

parágrafo primeiro desta petição, bem assim sejam constrangidos de 

repôs as coisas no estado anterior a pagar os prejuízos causados, estes 

a serem apurados em liquidação de sentença, tudo acrescidos de juros e 

correição monetária, custas, honorários advocatícios do advogado da 

Autora.”

 Constato que a instrução processual não se encerrou, estando na fase 

de produção de provas, a qual já foi realizada inclusive pericia judicial que 

se encontra acostada às fls. 352/486, porém ainda não homologada pelo 

Juízo.

 Importante ressaltar que: a - as partes, em tese, já se manifestaram, 

conforme fls. 509/551 e 553/555 (a Requerente) e fls. 497/508 (o 

Requerido); e, b - referidas áreas estão em lide em outros processos 

tramitando na Comarca, bem como tenho sentido que as partes tem 

juntado referido laudo pericial nas mesmas, pugnando pela sua aceitação 

como prova emprestada.

 Neste particular, em análise do laudo pericial juntado as fls. 497/508, 

tenho que, a matéria/objeto periciado não restou totalmente dirimida, 

devendo ser realizado nova perícia, conforme dispões o artigo 480 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a 

realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente 

esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais 

recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão 

dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a 

primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o 

valor de uma e de outra.

Assim, passo a discorrer quanto a pericia judicial constante às fls. 

325/486.

Primeiro ponto.

 O objeto da presente ação é apresentado sob o argumento de que as 

áreas pertencentes às matrículas n.°s 13.871 e 2.728, referente a 

Fazenda Vitória I e II estariam sendo turbadas; sendo: I – matrícula n.º 

13.871, trata-se da Fazenda Vitória I, com área de 1.417,3054 hectares 

(fls. 11/12); e, II – matrícula n.º 2.728, trata-se da Fazenda Vitória II, com 

área de 280,5.472 hectares. Todas pertencentes à Requerente.

 Neste sentido, determinada a realização de prova pericial, designado o 

perito, o mesmo fez constar que a pericia iria se ater a “análise da cadeia 

dominial das áreas em discussão, sobretudo as áreas referentes às 

matrículas sob o n.º 13.871 e n.º 2.728 apresentadas pela parte autora” 

(fls. 301), dentre outros aspectos.

 Contudo, no laudo pericial consta:

 “fls. 332:

2 – OBJETIVO E FINALIDADE

O trabalho Pericial tem por objetivo esclarecer por meio de LaudoTécnico 

Constatativio a eventual sobreposição de áreas da propriedade da parte 

requerente, sobre o imóvel rural de propriedade da parte requerida, 

propriedades estas com abrangência territorial nos município de São Felix 

do Araguaia, no estado de Mato Grosso.”

“fls. 344 e 351:

6.2 – ANALISE DAS MATRÍCULAS, MEMORIAIS E MAPAS

Considerando a controvérsia dos Autos, que em síntese trata-se de 

alegação de sobreposição das áreas da da parte Autora Fazenda Vitoria II 

e área da parte ré, torna-se imperioso o estudo das matrículas que 

compõem ambas as áreas, e matrículas de propriedades vizinhas, 

juntamente com a cadeia dominial da região”.

 (...)

Deste modo, torna-se imprescindível a demonstração de ambas as áreas 

objeto da presente lide, no sentido de conhecer suas exatas localizações 

e dimensões, desta forma foi confeccionado pela equipe técnica o mapa 

fiel a descrição dos rumos e distâncias existente no memorial descritivo da 

Matrícula de n.º 13.871, com área total de 1.417,3054 hectares (um mil 

quatrocentos e dezessete hectares trinta área e cinquenta e quatro 

centiares) pertencente a parte requerente.”

 Assim, ao que parece, de plano, ocorreu um equivoco, para não dizer 

erro grave, por parte do Perito Judicial, pois:

 I – o objeto da lide é composto pelas áreas de terras constantes nas 

matriculas n.°s 13.871 e 2.728, enquanto que o laudo pericial apenas fez 

menção/análise/referência à matrícula n.º 13.871;

II - a matricula n.º 13.871 trata-se da área de terras referente a Fazenda 

Vitória I (fls. 11/12), enquanto que o laudo pericial fez constar que em 

síntese trata-se de alegação de sobreposição das áreas da da parte 

Autora Fazenda Vitoria II e área da parte ré”; sendo que a matricula 

referente a Fazenda Vitória II é a de n.º 2.728; e,

 III – no índice remissivo do laudo pericial, bem como na própria conclusão 

(item 7), não constaram quaisquer informações quanto à matrícula n.º 

2.728 – Fazenda Vitória II, a qual faz parte do objeto desta lide.

Segundo ponto.

 Consta no laudo pericial que as matriculas n.º 13.871 e n.º 3.065 são 

oriundas do titulo primitivo n.º 4.100, apresentando no item 6.3 um 

mosaico, que, em tese, elaborado/construído utilizando-se como base 

consolidada exclusiva o acerco fundiário do INCRA.

 Neste particular, o título primitivo é oriundo do Estado de Mato Grosso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 662 de 700



contudo, o laudo pericial não utilizou as informações contidas no 

INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, sendo que, 

sequer informou a impossibilidade de obtê-lo, o que, no sentir deste 

Magistrado, ajudaria em muito na elucidação e esclarecimento dessas 

áreas em litigio, ainda mais diante da complexidade da matéria/objeto a ser 

periciada.

 Soma-se ao fato de que o título primitivo n.º 4.100, o qual originou as 

matriculas n.º 13.871 – Fazenda Vitória I e n.º 3.065, constou tópico 

especifico no laudo pericial; enquanto que o título primitivo n.º 4.116, que 

deu origem a matrícula n.º 2.728 – Faz Vitória II, apenas constou simplórias 

informações nas respostas aos quesitos das partes, não merecendo a 

diligencia necessária.

 E ainda que, para a confecção do mosaico, foram utilizadas as matriculas 

n.°s 2.228, 3.065, 13.871 e 16.634; sendo que, além de não incluir a 

matrícula n.º 2.728, não restou informado e/ou especificado o motivo de 

ser utilizada da matrícula n.º 16.634.

 Assim, ao que parece, de plano, novamente, o perito judicial deixou de 

exercer seu labor de forma diligente, clara e especifica, não se utilizando 

de dados necessários (informações do INTERMAT), bem como não 

detalhando questões peculiares e pontuais (discorrer sobre a matrícula n.º 

2.728 – Fazenda Vitória II), para sua conclusão.

 Terceiro ponto.

 Consta no laudo pericial que: a matrícula n.º 13.871 (Fazenda Vitória I) 

apresenta déficit de área, porém, novamente, sequer mencionar a 

matrícula n.º 2.738 (Fazenda Vitória II), sendo que ambas compõe as 

áreas da Requerente que se encontra em litigio com a área do Requerido, 

ou seja, deve-se ater ao todo e não em parte.

 No mais observo que, ao responder o quesito 3 do Requerente (fls. 363), 

o Perito fez consta: “Apenas a transcrição de n.º 14.355 que originou a 

matrícula n.º 13.871 ultrapassa a Rodovia BR-242 em 123,8916 hectares 

(cento e vinte e três hectares, oitenta e nove ares e dezesseis centiares). 

Contudo, na resposta ao quesito 2 do Requerido (fls. 365), o Perito fez 

consta: “A matrícula n.º 13871, possui uma área que ultrapassa a Rodovia 

BR -242, no entanto, a área materializada em campo não coincide com a 

área descrita na matrícula n.º 13.871, porém, coincide com a área descrita 

na matrícula n.º 3.065”. E na resposta ao quesito 10: “A determinação da 

área matrícula n.º 3.065 é apresentai no item 6.2, onde foi calculada área 

de 3.962,0573 hectares (três mil, novecentos e sessenta e dois hectares, 

cinco área e setenta e três centiares), ou seja, 63,4773 hectares 

(sessenta e três hectares, quarenta e sete ares e setenta e três 

centiares) maior que a área matriculada.

 Assim, é ponto a ser esclarecido o fato de que a área da Requerente 

encontra-se em déficit, enquanto que a área do Requerido, em um primeiro 

momento, encontrava-se regular e, logo após, registra que sua área é 

maior que a matricula; e ainda, é ponto a ser complementado o fato da 

análise da matrícula n.º 2.728, pois a totalidade das áreas possuem lides 

tramitando nesta Comarca, desde a posse ao seu domínio.

 Quarto ponto.

 O MM. Juiz à época nomeou para elaboração do laudo pericial o Sr. Fabio 

Rocha Nimer, COREN/MS – 1033 – MS, contudo, o laudo pericial é 

assinado, além do Sr. Fabio Rocha Nimer, por Miguel Menegazzo e Rafael 

da Costa Ferreira Paixão.

Registro que: quando da nomeação do Sr. Fabio Rocha Nimer, constou às 

fls. 295, tratar-se de equipe profissional multidisciplinar da Empresa Real 

Brasil Consultoria, a qual não constava os nomes de Miguel Menegazzo e 

Rafael da Costa Ferreira Paixão.

 Neste particular, constato que as partes, após a nomeação do Sr. Fabio 

Rocha Nimer, não apresentaram nenhuma impugnação e/ou suspeição, 

porém, não foram lhe oportunizadas se manifestarem quanto aos 

profissionais Miguel Menegazzo e Rafael da Costa Ferreira Paixão.

 Soma-se ao presente fato, o artigo 475 do Código de Processo Civil, que 

dispõe: “Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área 

de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e 

a parte, indicar mais de um assistente técnico.”, combinado a 

obrigatoriedade contida no inciso II, §2° do artigo 465 do mesmo Diploma 

Legal.

 Assim anoto que, novamente, o Perito nomeado deveria ter sido diligente 

com a sua aceitação, ao estabelecer a necessidade de utilizar demais 

profissionais para a elaboração/realização de seu mister; ressaltando que 

a nomeação foi referente ao profissional e não à empresa jurídica à que 

pertence.

 Por fim, importante ressaltar que o laudo pericial, na forma apresentada, 

dar-se-á entender que a presente ação trata-se de ação demarcatória, 

enquanto que, em realidade, é ação reivindicatória.

 Deste modo, constato que o laudo pericial encontra-se pendente de 

complementação e/ou esclarecimentos, estando com irregularidades 

processuais, bem como procedimentais; ao passo que, apenas os quatros 

pontos ressaltados por este Magistrado já demonstram que, o laudo 

pericial na forma apresentada, não possui base e/ou elementos de 

convicção que possam ser utilizados de forma segura em eventual 

sentença.

 Isto posto, diante dos fatos e fundamentos apresentados, de forma 

cautelar, DETERMINO a suspensão da perícia judicial acostada às fls. 

325/486 e, por consequência, nos termos do artigo 480, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de nova 

perícia, pelo profissional já nomeado, nos seguintes termos:

 a – o objeto da perícia, deverá ser realizada com base nas matrículas n.°s 

13.871, 2.728 e 3.065, ressaltando que, se para melhor elucidação das 

áreas em litigio, existam outras matrículas correlacionadas, no laudo 

pericial deverá ser apresentado de formas detalhadas/especificadas, a 

fim de que este Juízo possa compreender a lide em seu todo 

(considerando que existem outras demandas sobre essas áreas que 

estão tramitando nesta Comarca).

Com isso, DETERMINO:

 I - Intimem-se os Profissionais Fabio Rocha Nimer, Miguel Menegazzo e 

Rafael da Costa Ferreira Paixão, para que cumpram com o disposto nos 

incisos I, II e III do §2° do artigo 465 do Código de Processo Civil;

 II – Ultrapassado o prazo do item II, intimem-se as partes para se 

manifestarem, nos termos dos incisos I, II e III do §1° do artigo 465 do 

Código de Processo Civil;

 III – Cumpridas as determinações dos itens II e III, DETERMINO ao Senhor 

Gestor que impulsione os presentes autos em relação ao §3° do artigo 465 

do Código de Processo Civil; e,

IV – cumpridas todas as determinações, certifique e tornem os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41485 Nr: 1972-83.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Aparecido da Silva, Damião Vitorino 

da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Ribeiro 

Mourão - OAB:13.258

 Em atenção à decisão de fls. 288-289, impulsiono o feito com o fim de 

intimar a parte Autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada às fls. 237-255, já discorrendo quanto a eventuais provas 

que pretenda produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 140962 Nr: 3054-47.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Pereira da Costa, Eva Silene Skierzinnski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores da Fazenda Boa Sorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 140962

Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que os Requerentes, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, apresentem emenda a inicial, juntando aos 

presentes autos o devido instrumento procuratório em nome da 

Requerente Eva Silene Skierzinnski, uma vez ter sido juntado apenas a 

representação processual do primeiro requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 13 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 141584 Nr: 3430-33.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Alves de Carvalho, Maria Geralda de 

Carvalho, Gustavo Adolpho Alves de Carvalho, Alessandra Gomes Ribeiro 

de Cavalho, Marcelo Alves de Carvalho, Sinara Cruz Longatti de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocupantes da Fazenda Damasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nogueira Filho - 

OAB:31521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 141584

Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que os Requerentes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuam o correto valor da causa, conforme 

preceitua o art. 292, IV do NCPC, com o consequente recolhimento das 

custas iniciais complementares, bem como para que junte aos autos o 

devido instrumento procuratório, o que não foi colacionado nestes autos, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 13 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41955 Nr: 2312-27.2014.811.0017

 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: Selma de Oliveira Fonseca Martins, Fabrizzio de Oliveira 

Martins, Fabíola de Oliveira Martins Acioli, Idelso Pimentel Malheiro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane 

Lenhardt Plentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 41955

Vistos.

Ante a certidão de intempestividade da Contestação apresentada (fl. 63), 

determino o desentranhamento da contestação de fls. 28/33 e seus 

respectivos documentos (fls. 34/42), bem como a petição de fls. 50/52, 

por ser idêntica peça, juntada reiteradamente.

Determino, ainda, o desentranhamento da petição de fls. 43/45, por ser 

estranha ao presente feito.

Em relação à impugnação ao valor dado a causa (fls. 46/48), intime-se os 

Autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

manifestação, nos termos do art. 351 do CPC.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para melhor análise.

Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

São Felix do Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31687 Nr: 280-54.2011.811.0017

 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: Eurides da Conceição Galvão

 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:

 Autos ID N.º 31687

Vistos.

Ciente do acórdão de fls. 87/92 e 99/100.

Ante o retorno dos autos do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, intimem-se as partes para requerem o que entenderem de direito, 

no prazo de 05(cinco) dias.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providencias.

São Félix do Araguaia – MT, 06 de dezembro de 2017

 IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41346 Nr: 1839-41.2014.811.0017

 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: LdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristovan Nunes Brandão 

Junior - OAB:9963/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º 41346

Vistos.

 Tratam-se os autos de Ação de Divórcio Litigioso interposta por Laudiceia 

de Almeida Rocha em face de Renato Ferreira da Silva.

 Constato que o Requerente e a Requerida não encontram-se em 

convivência matrimonial, bem como não nasceram filhos desta união, 

cabendo assim, já neste momento, a decretação do divórcio, conforme §6° 

do artigo 226 da Constituição Federal, in verbis:

 “Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.

 ...

§6°. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

 Neste sentido, de acordo com a norma jurídica existente, permite-se que 

os casais divorciem-se a qualquer momento, não havendo prazo ou 

requisito a ser analisado.

 Portanto, apesar da ação incluir outros pedidos, tenho que, a dissolução 

do casamento civil é fato constatado nos autos, acarretando/possibilitando 

o julgamento parcial do mérito, conforme dispõe o inciso I do artigo 356, in 

verbis:

 “Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles:

...

II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 

355;”

Isto posto, diante dos fatos e fundamentos, nos termos do inciso II do 

artigo 356 do NCPC, JULGO PALCIALMENTE O MÉRITO da inicial, 

DECRETANDO o divórcio entre Laudicéia de Almeida Rocha e Renato 

Ferreira da Silva.

Com o trânsito em julgado, DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda ao 

encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, para a efetiva averbação do divórcio.

No mais, certifique-se o decurso do prazo estipulado às fls. 64.

Ante a informação pelo Requerido que possui interesse em prova 

testemunhal (fls. 67/68), desde já, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 16h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
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As providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de dezembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31101 Nr: 2342-04.2010.811.0017

 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: Joseane Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento nos incisos IV 

e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Sem custas, eis que 

a autora é beneficiária da Justiça Gratuita.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44525 Nr: 1181-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Goerete Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Posto Trevo Alto Boa Vista, Cezar Lodea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de estudos aprofundados incompatíveis 

com as atividades correcionais, desta forma, retornem os autos conclusos 

após o término da correição, consoante item 1.2.12.5,V, da CNGC.

Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54308 Nr: 778-96.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar dos Reis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - 

OAB:3480-A/MT

 Deste modo, defiro o pedido do Ministério Público e designo audiência 

admonitória para o dia 30/01/2018, às 14h50min., para fixação das 

condições da complementação do valor da pena pecuniária.Intimem-se o 

recuperando, seu defensor e o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Às providências. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 800-52.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santana, Reginaldo Damião da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO 

DAMIÃO DA SLVA SOUZA, com fulcro nos art. 312, do Código de 

Processo Penal.Neste desiderato, oficie-se o Diretor da Cadeia Pública em 

que o acusado encontra-se segregado para que seja dada assistência 

médica e ambulatória, caso não esteja sendo garantida ao indiciado 

Reginaldo Damião da Silva Souza. Ciência desta decisão ao Ministério 

Público e à Defesa.Intimem-se, providenciando e expedindo o necessário 

com urgência.Cumpra-se.Porto Esperidião - MT, 15 de dezembro de 

2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 50723 Nr: 2791-43.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Alves Taveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B, SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - OAB:8996

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56849 Nr: 10334-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Mariclei Eduardo Cintra Barreto - OAB:0AB/MT 

1O139

 PROCESSO/CÓD. Nº 56849

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor de Alexsandro da Silva 

Garcia, condenado à pena de 8 anos e 7 meses de reclusão, cumprimento 

sua pena no regime semiaberto.

As condições atinentes ao regime semiaberto foram fixadas em audiência 

admonitória realizada no dia 27/01/2016 (fls. 132), sendo fixadas, entre as 

condições, o comparecimento semanal.

A defesa do acusado, 135/137, pugnou pelo comparecimento do acusado 

em juízo quinzenalmente, tendo em vista que reside e trabalha em fazenda 

da região, que fica cerca de 60 quilômetros desta urbe, o que dificulta o 

comparecimento semanal.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Assim, tendo em vista a justificativa apresentada pelo recuperando, nos 

termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória para 

o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena do 

recuperando(a), a ser realizada no dia 30/01/2018, às 14h10min.

Intime-se o(a) recuperando(a), quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Após intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

certifique-se, oportunidade em que será nomeado defensor dativo ao 

recuperando.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58489 Nr: 816-40.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos, APARECIDO BARBOSA DE 

OLIVEIRA, Romis Antonio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566, Paulo Rogério dos 

Santos Bachega - OAB:13184

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

do(s) réu(s) p/ ciência do envio da carta precatória para Comarca de 

Várzea Grande-MT, a fim de proceder com a inquirição da testemunha 

Juliana Batista Silvestre, para Comarca de Araputanga-MT para inquirição 

da testemunha Julio Almeida. (súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, 

do CPP e item nº 7.3.6 da CNGCGJ/TJMT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1003-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IABS, KBSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse sentido, extrai-se do processo que a melhor solução para o 

presente caso, é regularizar a guarda da criança à genitora ante que já 

possui a guarda de fato, que demostra possuir condições de cuida-lo de 

maneira saudável.Por conseguinte, CONCEDO a guarda provisória do 

menor ITALLO ALESSANDRO BERNER SANCHES a sua genitora KARINE 

BIANCA SANTOS BERNER, com fundamento no artigo 33, §2º, da Lei nº 

8.069/1990, assumindo o dever de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, o que obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança, conferindo-lhe o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive ao pai, advertindo-o que a guarda, ora concedida, poderá ser 

revogada a qualquer tempo. Quanto ao pedido de alimentos provisórios, 

constato que resta provado o parentesco entre o menor em comento e o 

requerido, conforme se infere da certidão de nascimento juntada aos 

autos à fl. 12, assim sendo, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS (art. 4º 

da Lei 5.478/68) no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, a serem pagos mensalmente pela parte requerida, enquanto 

perdurar a demanda, sem embargo de posterior modificação do montante 

na hipótese de insuficientes ou exacerbados, pois não existe nos autos 

qualquer comprovação da renda do mesmo, impossibilitando a análise da 

possibilidade do alimentando.No mais, determino que seja realizado estudo 

psicossocial no ambiente familiar da criança pela Assistente Social e 

Psicóloga credenciadas ao Juízo, devendo apresentar o laudo nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias.Cite-se o requerido para, querendo, 

apresentarem contestação, no prazo de 15(quinze) dias, na forma do 

artigo 335 do NCPC, advertindo-se que que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça de 

ingresso, consoante dispõe o art. 344, do CPC. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC.Cientifique-se o Ministério Público acerca desta decisum.Cumpra-se, 

com urgência.Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 2017.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 56306 Nr: 789-91.2015.811.0098

 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: Egito Erminio Bento Santos

 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, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a pensão por morte rural ao autor, no valor de um 

salário mínimo, bem como décimo terceiro salário. Para a data de início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 01 de julho 

de 2015 (fl. 23). Por força do item 6.17.1.1 do CNGJ declaro: I – Egito 

Erminio Bento Santos; II - benefício previdenciário de pensão por morte; III - 

no valor de um salário mínimo vigente; IV – 01 de julho de 2015; V- no valor 

de um salário mínimo vigente; VI – 01 de julho de 2015.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.Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada 

mês de referência, após a data da citação, considerada a natureza 

alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (Lei nº 6.899/1981, 

Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do 

Código Tributário Nacional). Contudo, a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da Lei nº 11.960/2009.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.Condeno ainda o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º 111 do STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61973 Nr: 1478-67.2017.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 61973.

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário onde figura como 

inventariante Marli Aparecida Modesto Nunes e como inventariado o 

Espólio de Conceição Bertoqui, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Nomeio como inventariante a requerente Sra. Marli Aparecida Modesto 

Nunes, sob compromisso. Intime-o para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 5 (cinco) dias.

 No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá o inventariante apresentar as primeiras 

declarações, ex vi do art. 620 do CPC.

Apresentadas as primeiras declarações citem-se, para os termos do 

inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda 

Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, para que digam sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal do art. 626 e ss. do CPC.

 Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, art. 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para 

prestá-las.

Após as últimas declarações, voltem-me conclusos para novas 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58569 Nr: 875-28.2016.811.0098

 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: Raquel dos Santos da Mota
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social ao pagamento a requerente do benefício denominado 

salário-maternidade, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo 

período de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista o nascimento de sua 

filha. Para a data de início do benefício fixo a data do nascimento da 

criança, qual seja, dia 10 de setembro de 2015 (fl. 30).Por força do art. 

1.288 da CNGJ declaro: I- Raquel dos Santos da Mota; II- o benefício 

previdenciário denominado salário-maternidade; III- no valor de 01 (um) 

salário mínimo; IV- 10 de setembro de 2015; V- salário mínimo; VI- 10 de 

setembro de 2015.Quanto às prestações vencidas, será devida correção 

monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com 

o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos 

também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os 

quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a 

alíquota de 0,5% (meio por cento).Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.P. R. I. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 15 de 

dezembro de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 1246-94.2013.811.0098

 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: Warly Coelho Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade Luterana do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cesar Carvalho 

Chedid - OAB:23108

 Processo n° 1246-94.2017.811.0098

Código. 53174.

Considerando a proposta de acordo juntada à fl. 243, dê-se vistas a parte 

requerida para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 51115 Nr: 615-87.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzitano Supermercado LTDA - EPP, Marcelo Neves 

Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 615-87.2012.811.0098

Código. 51115.

Analisando atentamente os autos verifico que não fora cumprido o art. 830 

do NCPC, devendo o exequente providenciar o devido cumprimento, com 

relação ao § 2° do artigo acima mencionado.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 41, do processo em 

apenso de código: 50986.

Cumpra-se, com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61528 Nr: 1249-10.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Leite Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de dezembro de 2017, às 10:20 horas.

Autos n°: 61528

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

Advogado nomeado para o ato.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a inquirição da testemunha/vítima 

Fabio. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que não há defensoria pública nesta Comarca, nomeio para 

o ato o Dr. Anderson Rogério Grhal, o qual fixo honorário em 1 (um) URH.

Considerando a ausência do Policial Bruno, redesigno a presente 

audiência para o dia 24/01/2018, às 13:40h.

Requisite-se referido Policial.

Oficie-se ao Juízo deprecante com cópia do depoimento já realizado e com 

informação da audiência acima aprazada.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Alexandre Balas

Promotor de Justiça

Anderson Rogério Grhal

Advogado

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 50953 Nr: 3026-84.2017.811.0080

 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: CATP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 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 Autora, via DJE, para que apresente 

impugnação à Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52561 Nr: 3905-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO KHOURI, KHOURI INDUSTRIA E 
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COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA VITIELLO WINK - 

OAB:54018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, 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 cumprimento do Mandado de 

Penhora e Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 290-64.2015.811.0080

 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: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:36692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A simples decretação da revelia não induz, necessariamente, à 

procedência do pedido formulado pelo autor na peça inicial, sendo 

necessária a prova mínima dos fatos alegados. Portanto, cabe ao autor 

demonstrar, por meio de prova, a existência do seu direito, conforme 

prevê o art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

 Neste espectro, faculto à parte autora a juntada aos autos de cópia 

integral do feito em que se alega erro judiciário para detida análise do que 

foi alegado.

Aguarde-se pelo prazo de 30 dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46770 Nr: 995-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EMILIO ACCIOLY DE AMORIM E AMORIM LTDA 

ME, JOSÉ EMILIO ACCIOLI DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nos casos em que o recorrente é 

assistido por Curador Especial, a exigibilidade do pagamento das custas 

recursais e dos honorários advocatícios fica suspensa, uma vez que o 

mesmo encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.cTraslade-se cópia à 

ação de execução dependente.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49189 Nr: 2167-68.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAC, MACF, JACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes, via DJE, por intermédio 

de seus Advogados, para que compareçam à escrivania deste Juízo para 

que firmem o termo de compromisso de Guarda Compartilhada, conforme 

determinado na Sentença homologatória.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8010006-13.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, tendo em vista que a petição de ID 

8401215 é de 22/10/2015, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Requerida, através de seu advogado, para que informe os dados 

bancários atualizados, com conta, agência, banco e CPF do titular, para 

ser expedido o alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-11.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, tendo em vista que a petição de ID 

8394816 é de 12/02/2015, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, através de seu advogado, para que informe os dados bancários 

atualizados, com conta, agência, banco e CPF do titular, para ser expedido 

o alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-40.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

GILBERTO JACOB OAB - MT11414/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FAE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte Autora, através de seu advogado, para que informe novo endereço 

válido da parte Requerida, uma vez que a carta precatória enviada para 

Sinop foi devolvida com cumprimento negativo, bem como, em consulta no 

PJe, verifiquei que a carta precatória enviada para Colíder teve 

cumprimento negativo, sendo a certidão da Oficial de Justiça: "Certifico eu, 

Oficial de Justiça, que cumprindo determinação contida neste auto, nesta 

data, deixei de dar prosseguimento a este mandado, por não existir a Rua 

Sétima, em Colíder/MT. Dou fé. COLÍDER/MT, 13 de dezembro de 2017".

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52328 Nr: 3637-40.2017.811.0079

 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: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 
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pela Autora.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita à 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 e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Ribeirão Cascalheira/MT, 15 de dezembro de 2017.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 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:

 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 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Ademais, 

o próprio Requerente aduziu não ter interesse na realização da referida 

audiência.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.Ribeirão Cascalheira/MT, 15 de 

dezembro de 2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 47204 Nr: 1090-27.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor constituído do réu 

para apresentar resposta a escrita no autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12152 Nr: 265-69.2006.811.0079

 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: AMILCAR TOBIAS, Cacilda Rondelli Tobias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratanio Lopes Mendonça, Florisvaldo Flores 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLINO SOUTO - 

OAB:58066/SP, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT, 

SALATIEL CANDIDO LOPES - OAB:132010/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:OAB/MT 2770, VINICIUS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 13.777-A

 Autos n° 265-69.2006.811.0079

Reintegração de Posse

Vistos etc.

Intime-se o Requerente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 12 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19174 Nr: 497-42.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ubaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Autos n° 497-42.2010.811.0079

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Exequente.

O Executado já foi citado por edital (p. 24) e, até por este motivo, foi-lhe 

nomeado curador especial, o qual já se manifestou nos autos (p. 46/50).

Desta forma, uma vez que houve penhora de valores em sua conta 

corrente, INTIME-SE o Executado, pela via editalícia, para que, querendo, 

apresente Embargos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 13 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17741 Nr: 705-60.2009.811.0079

 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: FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA MENDES PEREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP/ 

271.166

 Autos n° 705-60.2009.811.0079

Monitória

Vistos etc.

Tendo em vista o caráter infringencial dos presentes Embargos, nos 

termos do art. 1.023 e § 2º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 
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Embargada/Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

queira, manifeste-se sobre os embargos opostos pela 

Embargante/Requerida.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 15 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 30022 Nr: 1356-24.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLCDL, BDCDL, CNDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Marcio Castilho de Morase - OAB:OAB-MS 7247, 

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056 OAB/MT

 Autos n° 1356-24.2011.811.0079

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente à p. 120 para solicitar, pelo 

Sistema RENAJUD, a existência de veículos em nome do Executado.

 Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo, a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no endereço do 

Executado, intime-se o Exequente para que o indique.

Infrutífera a providência, diga o Exequente.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 15 de dezembro de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34505 Nr: 1259-19.2014.811.0079

 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: KLEBER PIRES SANTANA, Adriana Pires Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código 34505

Interdição

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls.37/38.

Nomeio o médico perito atuante neste Município, Dr. Jose Adson de Sousa 

(CRM 1750), para realizar a perícia requisitada independentemente de 

compromisso.

 O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia (art. 474, do Novo CPC).

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia, atendendo aos seguintes quesitos: a) o(a) requerente 

sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo de doença? b) 

Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa? c) A 

doença do(a) requerente o impede de exercer pessoalmente atos da vida 

civil?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o Perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes.

Intime-se o Ministério Público, a defesa técnica e a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Ribeirão Cascalheira/MT, 13/12/2017.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-88.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERTRUDES RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARCIA DA SILVA OAB - SP0298308A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LENISMAR GONTIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010083-88.2015.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte o Embargado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

queira, manifeste-se sobre os embargos (ID 8434805) opostos pela 

Embargante. Ribeirão Cascalheira, 18 de novembro de 2017. Thiago 

Afonso Carolo Teichmann Gestor Judiciário Substituto Matrícula 10.813

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37125 Nr: 759-97.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejanira Inacia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

itens 2.17.4.7 – “a”, 3.5.1 – XVII, 6.4.1.1, 6.4.4 e 6.4.5, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNCG, 

IMPULSIONO os presentes autos intimando as partes para manifestar 

acerca do cálculo de ref. 40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32218 Nr: 677-37.2013.811.0052

 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: Alvin Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Ionice Neves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Willian Desto 

Ribeiro - OAB:MT - 15.332

 Autos n.677-37.2013.811.0052 – (Código: 32218)

Vistos.

Considerando o pedido de fls. 120/121, DEFIRO o pedido de vinculação do 

valor indicado às fls. 120 aos autos de inventário sob o código 39450, 

observando a conta bancária informada nos autos.

 Efetivada a vinculação, Às partes para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 47019 Nr: 2461-10.2017.811.0052

 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: Jucimar Figueredo Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47065 Nr: 2486-23.2017.811.0052

 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: Washington Alves Dos Santos, Laudiceia Reis de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon José Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira Dos Santos - 

OAB:OAB-MT 21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8450 Nr: 536-28.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marinete Targa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2007/179 (Código: 8450)

 Vistos.

De pronto, DETERMINO que se certifique acerca da tempestividade dos 

embargos opostos às fls. 225/26, acaso tempestivos, desde já, os 

RECEBO.

 Diante do evidente efeito infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a 

parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31644 Nr: 103-14.2013.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-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 autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, juntando cópia legivel da petição de fls. 89/90 (protocolo 47346), 

pois a mesma encontra-se ilegivel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14289 Nr: 951-69.2011.811.0052

 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: Ozania Pinheiro Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para especificar as provas que 

pretendem produzir, ou ratificar as já existentes no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32491 Nr: 956-23.2013.811.0052

 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: Elizângela Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Hoshiama - OAB:12.685-B

 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 autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34141 Nr: 948-12.2014.811.0052

 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: Maria dos Reis Bartolomeu de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes 

no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 813-97.2014.811.0052

 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: Neuzeli Andrade de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes 

no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10939 Nr: 273-25.2009.811.0052

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Almeida, Diego de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes 

no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34153 Nr: 960-26.2014.811.0052

 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: Ana Maria da Costa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13919 Nr: 580-08.2011.811.0052

 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: Raquel Bittencourt de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes 

no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32833 Nr: 1283-65.2013.811.0052

 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: Maria Raimunda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes 

no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31609 Nr: 66-84.2013.811.0052

 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: Edna Pereira dos Santos, Emilly Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31995 Nr: 455-69.2013.811.0052

 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: Erlandes Lisboa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31182 Nr: 1044-95.2012.811.0052

 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: Benvenuto Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretendem produzir, ou ratificar as já existentes 

no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado 

como desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13687 Nr: 348-93.2011.811.0052

 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: Aguinaldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - Secretaria 

Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Vistos.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando o certificado às fls. 213, NOMEIO 

como defensor dativo o advogado ANDRÉ C. PAIVA OAB/MT 22.398/0, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH, ou seja, R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco 

centavos) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser ABERTO 

VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Após, ao MPE.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 30355 Nr: 193-56.2012.811.0052

 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: Nelson Tetlaff Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos.

Ante o teor do certificado às fls.142, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21378, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 

880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) para patrocinar os 

interesses da parte autora atuar até o final do feito, no qual deverá ser 

ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo.

Na oportunidade, INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe se pretende nova tentativa de conciliação, tendo em vista 

que a última restou infrutífera dada à ausência de intimação do autor 

consoante certificado às fls.140.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 968-03.2014.811.0052

 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: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33737 Nr: 644-13.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WRNM, JdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 644-13.2014.811.0052 (Código: 33737)

Vistos.

DEFIRO a cota ministerial de fls. 60/63, eis que presentes os requisitos do 

art. 256 do CPC, razão pela qual SE CITE o requerido por edital.

Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como defensor dativo 

o advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21.378, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com os valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e sessenta 

reais e dez centavos), com fulcro no artigo 9º, II, do CPC, para quem 

deverá ser ABERTA VISTA dos autos para apresentação de defesa, no 

prazo legal.

Após, AO MPE para se manifestar.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 40150 Nr: 866-10.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurinda da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 informar nos autos, o n da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8900 Nr: 945-04.2007.811.0052

 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: Lindor Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-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 autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32080 Nr: 540-55.2013.811.0052

 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: CMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos n. 540-55.2013.811.0052 (Código: 32080)

Vistos.

Considerando que todas as tentativas de localização da parte requerida 

restaram inexitosas, DEFIRO o pedido de fl. 72, e DETERMINO a citação 

editalícia daquele, nos termos do art. 256, e seguintes, do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador 

defensor dativo o advogado Amós Medeiros dos Santos, OAB/MT 21.378, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com os valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), com 

fulcro no artigo 9º, II, do CPC, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos 

autos para apresentação de defesa, no prazo legal.

Após, INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 3 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44971 Nr: 1383-78.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Barbosa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondiney Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1383-78.2017.811.0052 (Código: 44971)

 Vistos.

Em que pese a r. decisão de ref.26 ter fixado honorários advocatícios em 
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favor do patrono dativo, REVOGO a aludida fixação, oportunidade em que 

destaco que os honorários serão fixados ao final da demanda, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

No mais, na toada do parecer ministerial à ref.35, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos pedidos 

constantes na peça exordial, mais precisamente nas alíneas “d” e “e”, 

visto que a prisão civil seria medida drástica ao presente estágio 

processual.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47710 Nr: 2822-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo de Campos, Paulo Rômulo Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565 MT, Andre da Conceição Paiva - OAB:OAB/MT 22.398/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado dos 

acusados para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45625 Nr: 1718-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda de Fátima Candeias Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Cassemiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/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 autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da juntada do Mandado e Certidão de ref. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48031 Nr: 2962-61.2017.811.0052

 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: Claudenor Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48701 Nr: 3274-37.2017.811.0052

 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: Maria Delfina Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 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 autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 4414-69.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPAER - Empresa de Pesquisa e Extensão Rural, Layr 

Mota da Silva, Antonimar Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLT - Movimento da Luta Pela Terra Nacional, 

Jaciel Alves Bueno, João Batista Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:8602, Sonia Regina Martinez Hoffmann - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dispensada a comunicação prévia ao Juízo Deprecante, nos termos do 

item 2.7.4 da CNGC (Redação alterada pelo Provimento nº 47/11-CGJ).

Se preenchidos os requisitos do artigo 260 do Novo Código de Processo 

Civil, cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado e 

após, devolva-se com as baixas e homenagens de estilo.

Se não preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e proceda da 

mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, se 

ultrapassado o prazo estipulado no item 2.7.5 da CNGC sem qualquer 

manifestação, relacione a presente carta precatória, encaminhando-a à 

Diretoria do Foro para fins daquilo que determina o item 2.7.5.1 também da 

CNGC.

Após o cumprimento do ato deprecado, conforme o Art. 232 do NCPC 

informe-se o ocorrido ao juízo deprecante.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84096 Nr: 2300-94.2017.811.0053

 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: SGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA - OAB:23823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27/02/2018 às 

10:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 
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Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu(sua) advogado(a). CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84087 Nr: 2296-57.2017.811.0053

 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 CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELY DIAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Dec. Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário uma das 

pessoas indicadas pelo Autor nos autos, qual assumirá a 

responsabilidade mediante termo e compromisso.Após executada a 

medida liminar, CITE-SE a parte Requerida para, querendo: i) no prazo de 

05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que equivale à 

somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela 

Lei 10.931/04; e ii) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas nos arts. 334 e 344 do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000901-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER MANDADO DE 

INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER - MT, 16 de dezembro de 2017 O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1000901-47.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ISANIRA 

AMORIM PEREIRA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 17/2017/DF - TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do 

Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior e 

Médio desta Comarca, com as respectivas classificações, observados 

para os critérios de pontuação, aprovação e desempate as disposições 

do item 6, do Edital nº 14/2017/DF – Disponibilizado no DJE nº 10125 em 

20/10/2017.

* O Edital n° 17/2017/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 Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104305 Nr: 3785-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDER DA VEIGA, GABRIEL SOUZA 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 “Vistos, DEFIRO a juntada de documentos apresentados em audiência. 

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Remeta-se os autos ao Ministério 

Público para alegações finais no prazo de 05 dias, após às defesas, no 

prazo comum de 05 dias. Após conclusos para prolação de sentença. 

PRIC”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72292 Nr: 1840-08.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILACQ COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - MT, LÍLIAN 

ANDRÉA ROTTA, ANDRÉ LUIZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNIZENE HELENA LIMA SIQUEIRA BARBOSA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 197.

Aproveito o ensejo e procedo a juntada do comprovante de retirada.

Intime-se.

Sapezal, 15 de dezembro de 2017.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27732 Nr: 1344-23.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, ÁFDS, ACDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 184/186 

em todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 924 II, do Código de Processo 

Civil/2015.Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

REMETAM-SE imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e 
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anotações de praxe.Expeça-se Ofício a empresa Fazenda Maringá 3, no 

endereço declinado no acordo de fls. 184/186 para que sejam 

descontadas 50 parcelas mensais(no valor de R$ 700,00 – setecentos 

reais) diretamente em folha de pagamento do executado ANTONIO ALEIXO 

DA SILVA NETO, a partir da folha de pagamento de janeiro de 2018, 

devendo ser depositado na conta informada no acordo.Expeça-se o 

competente ALVARA DE SOLTURA em favor de executado, colocando-o 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Friso 

que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Sapezal/MT, 15 de Dezembro de 2017.CONRADO MACHADO SIMÃO.Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77591 Nr: 1709-62.2014.811.0078

 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: JANDREI LEANDRO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE HECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda a abertura do 2º volume conforme determina a 

CNGC.

Compulsando atentamente os autos, verifico todos os herdeiros são 

maiores, não havendo necessidade de manifestação do parquet.

Apresentadas as últimas declarações, o inventariante peticionou às fls. 

235/236 apresentando complementação às últimas declarações e 

requerendo a expedição de Alvará Judicial para venda de bovinos.

Pois bem, no tocante as venda dos bovinos, o inventariante afirma que 50 

reses atingiram a idade e peso ideal para venda, assim não resta óbice ao 

deferimento de Alvará para venda dos mesmos, uma vez que o 

inventariante vem administrando os bens de forma satisfatória.

Assim, DEFIRO O PEDIDO, devendo a secretaria expedir o Alvará de 

autorização para venda das 50(cinquenta) reses bovinas, com prazo de 

validade de 06(seis) meses, bem como autorização para transferência 

das mesmas junto ao INDEA/MT.

 Por fim, tendo em vista que foi informado que o de cujus possui créditos 

consignados em Juízo, OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal Agência 

2317(endereço informado na petição de fls. 235/236), para que informe a 

este Juízo no prazo de 15(quinze) dias o saldo existente na conta Judicial 

nº00032464-7, operação 280.

 Aportado aos autos o Ofício com o saldo, intime-se o inventariante para 

que retifique as últimas declarações de forma detalhada, não apenas 

remetendo às primeiras declarações.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41413 Nr: 1382-25.2011.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARBOSA DA SILVA, ILMA 

GRISOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de embargos à execução opostos por Claudemir dos Reis em 

face de Carlos Barbosa da Silva por conta do processo de execução que 

tramita perante esse juízo sob o código 40691.

A execução foi julgada em 27/08/2012 e encontra-se em sede de 

Apelação desde 22/05/2013.

Logo, tendo sido extinta a execução principal, não existe razão para 

prosseguimento dos presentes embargos.

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Os embargos à execução são autos dependentes de uma ação principal, 

qual seja a execução. Na ação de execução o processo foi extinto.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Posto isso, declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas pelo Embargante.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70126 Nr: 1633-43.2011.811.0078

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Impugnação ao Benefício da Assistência Judiciária opostos 

por Carlos Barbosa da Silva em face de Claudemir dos Reis por conta do 

processo de execução que tramitou perante esse juízo sob o código 

40691.

A execução foi julgada em 27/08/2012 e encontra-se em sede de 

Apelação desde 22/05/2013.

Logo, tendo sido extinta a execução principal, não existe razão para 

prosseguimento da presente impugnação.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Posto isso, declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas pelo Impugnante.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83244 Nr: 1503-14.2015.811.0078

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE JESUS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEIRO SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, declarando a extinção da obrigação objeto da lide, haja 

vista o depósito integral dos valores devidos. Condeno o demandado ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no montante 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), com esteio no art. 85, § 8º, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará 

para o levantamento da quantia consignada.Expeça-se Ofício ao Banco 

Sicredi agência 8030, conta corrente 18674-0, para efetivar a baixa do 
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cheque nº 000044, no valor de R$ 45,00.Após, remetam-se ao arquivo 

com as baixas necessárias e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providencias.Sapezal/MT, 15 de Dezembro de 

2017.CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93359 Nr: 1851-95.2016.811.0078

 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: EPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c declaratória de 

nulidade parcial de registro de nascimento proposta por EUGÊNIO PAULA 

DE OLIVEIRA, em face de VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, 

representado por sua genitora Rosângela da Silva.

Agendada data para de colheita de material genético para realização do 

exame de DNA, aportou resultado positivo, indicando que o Requerente de 

fato é pai biológico do menor Vitor Gabriel.

Em manifestação ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da análise detida dos autos verifico que é caso de improcedência da 

demanda.

Consta na ref. 59 resultado de exame de DNA realizado com o Requerente 

que concluiu que ele é o pai biológico do Requerido Vitor.

Sendo assim, o exame científico com resultado positivo cuja confirmação 

da paternidade tem probabilidade de acerto de 99,99% é suficiente para a 

improcedência da ação, sobretudo quando as partes não manifestaram o 

desejo de produzir outras provas.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, e assim o 

faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Intimem-se as partes da sentença.

Ciência à Defensoria Pública.

Sem custas.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 275-33.2017.811.0078

 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: CTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 I do CPC JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para que seja expedido em favor de CELMIRA 

TEREZINHA DE CARVALHO o competente alvará judicial para o 

levantamento de valores depositados na Agência 1182-7 Conta 36902-7 

do Banco do Brasil em titularidade DORIVAL PEREIRA DE CARVALHO 

(CPF:060.937.609-87), acrescido das correções pertinentes, bem como 

após o levantamento do dinheiro, que o Banco do Brasil proceda ao 

encerramento DEFINITIVO da conta.Expedido o alvará, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Sem 

custas.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99728 Nr: 1516-42.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO JOSE GERONIMO, LEONARDO 

LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 Vistos em Mutirão Carcerário.

Baseado na Resolução Conjunta nº. 01 de 29 de setembro de 2009 – 

CNJ.CNMP, levando em conta os princípios constitucionais da liberdade e 

dignidade da pessoa humana, com a finalidade de revisão de permanência 

dos motivos ensejadores da segregação cautelar, passo a reexaminar a 

manutenção da custódia.

No caso em tela, vislumbro que não houve alteração do contexto fático 

dos autos que enseje a revogação da prisão preventiva dos réus.

Dessa forma, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código 

de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos réus LENILDO JOSÉ 

GERÔNIMO e LEONARDO LOURENÇO DA SILVA, mantendo os motivos e a 

fundamentação da decisão de fls. 50/53.

No mais, considerando que a defesa do acusado LEONARDO não 

apresentou preliminares no tocante ao aditamento da denúncia (art. 384 do 

CPP), RECEBO o aditamento, de modo que o acusado Leonardo Lourenço 

da Silva agora responde aos crimes de roubo qualificado e tráfico de 

drogas, bem como designo o dia 08/02/2018 às 13h30min para audiência 

de continuação.

Nos termos do art. 384, §3º as partes tem o prazo de 5 (cinco) dias para 

arrolar testemunhas, sendo no máximo 3 (três).

Intime-se a advogada constituída pelo réu Leonardo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 1387-52.2008.811.0078

 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: LISANDRA ZANDONAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LEÃO SOARES - 

OAB:MT 9.856-E, PEDRO VICENTE LEON - OAB:MT 2.249

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls.146/150 em que a autora requer a 

expedição de certidão judicial de existência de dívida.

Com efeito, consoante verifico dos autos, a requerida encontra-se em 

Recuperação Judicial Código: 870543 em trâmite na Vara Especializada de 

Falência, Recuperação e Carta Precatória de Cuiabá/MT.

Sem mais delongas, sobre tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 

expedição da Certidão Judicial de Existência de Dívida conforme requerido 

nos itens “a” e “b” da petição de fls. 146/149.

Expeça-se Certidão de Habilitação de Crédito, a fim de que a autora habilite 

seu crédito no quadro geral de credores junto Vara Especializada de 

Falência, Recuperação e Carta Precatória de Cuiabá/MT.

Expedida a certidão acima, intime-se a autora para retirá-la, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se desta decisão a empresa requerida.

Após retirada a certidão, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 889-58.2015.811.0094

 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: LdSO, Genessi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26104 Nr: 1002-75.2016.811.0094

 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: Iracema Dejaci Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25357 Nr: 477-93.2016.811.0094

 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: Fábio Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26355 Nr: 1187-16.2016.811.0094

 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: Nilza Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27442 Nr: 634-32.2017.811.0094

 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: Irene Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 857-82.2017.811.0094

 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: Maria Claudete de Freitas

 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:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25135 Nr: 332-37.2016.811.0094

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Wermeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25748 Nr: 765-41.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Raquel Nunes, postulada 

pelo Ministério Público Estadual (fl. 375) e pela defesa (fl. 377).

No mais, cumpra-se a Secretaria da Vara Única, consoante determinado 

às fls. 308/311, visando a realização da sessão do Tribunal do Júri 

designado nos autos.

 Ciência ao Ministério Público Estadual e a defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26587 Nr: 118-12.2017.811.0094

 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: Edina Alves de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26822 Nr: 294-88.2017.811.0094

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 
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SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I – INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTE 

aos autos cópias das certidões de nascimento dos filhos do “de cujus”, 

eis que, consta na certidão de óbito de fls. 19, que este deixou filhos;

 II – Com o aporte dos referidos documentos, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público e, após, remeta-se concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29285 Nr: 1657-13.2017.811.0094

 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: Odair José Pereira dos Santos

 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:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29430 Nr: 1736-89.2017.811.0094

 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: Cosmo Severo de Andrade

 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:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29432 Nr: 1738-59.2017.811.0094

 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: Germano da Conceição

 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:

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21767 Nr: 1132-70.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telton José Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa de seu advogado de defesa, para comparecer à audiência 

designada pelo Juízo Deprecado da Terceira Vara da Comarca de 

Juara/MT, para inquirição da testemunha, que se realizará no dia 

17/01/2018, às 15h15min, no endereço: Rua Anita Garibaldi, n° 94-W, 

Jardim Boa Vista, Juara/MT, conforme Ofício nº 2344/2017, juntado aos 

autos às fls. 175-verso..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29853 Nr: 1988-92.2017.811.0094

 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: José Coimbra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 12/01/2018, às 15:15 horas, no endereço: Av. Zé Paraná, 863, Centro, 

anexo ao Hotel Pato Branco, Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11780 Nr: 519-21.2011.811.0094

 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): Joel Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cardoso 

Momesso - OAB:46.229 PR, Angela de Souza Hespanhol - 

OAB:31.797 PR, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa do advogado de defesa, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da 13° Juizado Especial Criminal de Cuitiba/PR, para 

inquirição da testemunha, que se realizará no dia 21/02/2018, às 

14h00min, no endereço: Rua Canoas, nº 641, Bairro Centro, Sorriso- MT, 

conforme documento juntado aos autos às fls. 128-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 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: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-18816/A, Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a produção de 

prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será 

aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28593 Nr: 1281-27.2017.811.0094

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Gwiazdecki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Audiney Rodrigues 

Fernades - OAB:18677

 Vistos.

Tendo sido levantada a restrição judicial efetuada no veículo descrito na 

inicial via RENAJUD, consoante formulário anexo.

Intime-se a parte requerente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29344 Nr: 1689-18.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Dias de Freitas, Valdir Carlos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O

 Vistos.

Considerando que o denunciado Valdir Carlos da Silva permanece ausente 

da Comarca, consoante certidão de fls. 43 – verso, redesigno a oralidade 

para a data 20 de Fevereiro de 2018, às 18:00 horas. Expeça-se mandado 

para intimação do acusado. De igual maneira, oficiem-se a Comarca 

Deprecante. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60022 Nr: 2350-52.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE TONIOLLI CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE SIQUEIRA NEGRÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias manifestar-se quanto ao retorno da 

carta de citação com anotação "endereço insuficiente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41281 Nr: 65-28.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Lemes Justo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 55-81.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Godoi Garcia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 55-81.2013.811.0108 (Código nº: 41271)

CREDOR: Maria Aparecida Godoi Garcia Souza

DEVEDOR: Município de Tapurah

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 15 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41275 Nr: 59-21.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosylene Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 130-23.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocisley de Souza Lunas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 
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dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41345 Nr: 137-15.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Coser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41269 Nr: 52-29.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Lenita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41272 Nr: 56-66.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gustavo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41277 Nr: 61-88.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gederson Batista do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41344 Nr: 136-30.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Mognon Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41348 Nr: 140-67.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 15 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60361 Nr: 2586-04.2017.811.0108

 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: Dinamica Empreendimentos Ltda, LUIS CLAUDIO SILVA 

CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, ERICA REGINA PORTO, 

RODRIGO PALIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Francisco Martins dos 

Santos - OAB:23545/0, MARCIO JUNIO SILVA - OAB:MG/125.222, 

ROMULO MACEDO DE SOUZA - OAB:79448 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador para no prazo de 05 dias manifestar-se quanto a devolução 

das correspondencias de citação com anotação "desconhecido", ou 

querendo citação via oficial de justiça, promova em mesmo prazo 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. Ressalto que o valor da 

diligência é de R$ 2,18 o km rodado da sede desta Comarca até o local 

para cumprimento, calculando-se ida e volta, acrescendo-se após, o valor 

de R$ 54,30 se distar mais de 30 km ida e volta, entretanto se distar menos 

de 30km (ida e volta), acrescer o valor R$ 1,90 ao km.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58656 Nr: 1510-42.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério José Morandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECIR DA SILVA, Julio Cesar Ferraz, 

LOACIR TECCHIO, Ivone Lucia Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O

 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 complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 827,08 (oitocentos e vinte e sete 

reais e oito centavos), 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59405 Nr: 1988-50.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SALES, GUILHERME FERREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) .Assim sendo, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a TIAGO 

SALES, se por outro motivo não estiver preso, restituindo-lhe a liberdade 

plena, na medida em que pelo princípio da homogeneidade das medidas 

cautelares, elas somente podem incidir nos limites da necessária 

repressão ao ato ilícito denunciado, o que se viu, é bastante controverso 

que tenha sido executado pelo acusado.Entretanto, visando assegurar a 

aplicação da lei penal e da instrução processual, ao se executar o 

mandado de soltura, deve o increpado ser intimado, desde já, a 

comparecer em juízo, no prazo de cinco dias, para informar o endereço 

onde irá residir, bem como da designação de audiência para seu 

interrogatório, que fica agendada, desde já, para o dia 23 de janeiro de 

2018, às 16h15min.Nesse passo, determino a devolução da missiva, 

independentemente de cumprimento, expedida para o interrogatório do 

réu.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como mandado/alvará.Tapurah (MT), 18 de dezembro de 

2017.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 371-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, ATAVANTES 

CERVELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 Processo n°: 371-89.2016.811.0108 (Código 51639)

Exequente: Sicredi Ouro Verde MT

Executados: Alecsandro Bau e Outros

 EXECUÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Outro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face de Alecsandro Bau, Loinir 

Baú e Atavantes Cervelin, objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.660.161,44 (um milhão, seiscentos e sessenta mil, cento e sessenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos).

Regularmente citados, somente um dos executados (Alecsandro Bau) 

interpôs embargos à execução, em trâmite nos autos código 54964, que 

não foram recebidos com efeito suspensivo, nos quais, inclusive, deve 

ser intimada a exequente/embargada a contestá-los no prazo da lei ou 

certificado o decurso do referido prazo.

 Já nos presentes autos, realizada a avaliação judicial do imóvel rural de 

matrícula 4.820, registrada no CRI de Tapurah/MT (f.52), o exequente 

impugnou o auto de avaliação, asseverando a ausência de informações 

importantes para a constatação do valor do imóvel (f.85-86), e que, 

resumidamente, se refere ao valor da saca de soja com fator de 

qualificação do imóvel, bem como ausência de descrição das benfeitorias.

Nesse passo, tendo efetuado o pagamento do valor da diligência, 

determino seja o oficial avaliador intimado para esclarecer, com dados 

colhidos no mercado imobiliário:

a) Qual o valor médio, indicando as referências usadas, do hectare na 

região;

b) Se existe benfeitorias na área, bem como se o solo da área aberta 

(60%) está todo ou se está todo corrigido ou argiloso como alega o 

exequente.

 Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para os esclarecimentos, sem 

necessidade de lavratura de novo laudo.

Após, apresentados os esclarecimentos, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54996 Nr: 2149-94.2016.811.0108

 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: Valdiria Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2149-94.2016.811.0108 (Código 54996)

Requerente: Valdiria Vieira Lima

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por Valdiria Vieira 

Lima em face do Estado de Mato Grosso e Município de Tapuah/MT, 

objetivando a realização de procedimento cirúrgico denominado 

Aatroplasia total do ombro.

O requerimento foi julgado procedente e, nesse momento, a parte autora 

informa o descumprimento da determinação judicial, pelos requeridos.

Contudo, tratando-se de pretensão atinente ao cumprimento da sentença 

(f.75-77), deve a parte adequar a pretensão às formalidades do artigo 523 

e seguintes do NCPC, razão porque, determino que a parte exequente 

apresente requerimento compatível ao rito pretendido.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 15 de dezembro de 2017.
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Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2461-36.2017.811.0108 (Código 60199)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Andresson Rodrigues da Silva e Outro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista que o acusado Josuel Roberto Silvério informou no ato da 

sua notificação que constituiria mandatário legal, e, até o presente 

momento não apresentou defesa preliminar, determino a sua intimação 

para que apresente a defesa por meio de causídico constituído, no prazo 

de cinco dias, sendo que em caso de inércia ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público.

Intime-se.

Transcorrido o prazo e não sendo contratado advogado para o patrocínio 

da defesa técnica do réu Josuel, nomeio desde já a Defensoria Pública.

Apresentada a defesa preliminar, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 15 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 3034-74.2017.811.0108

 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: Márcia da Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3034-74.2017.811.0108 (Código 61098)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerente: Márcia da Silva Cardoso

Requerido: Estado de Mato Grosso

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

VISTOS.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência.

Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em razão do recesso 

forense, sem manifestação, certifique-se e após, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, com urgência, ante a proximidade do encerramento do ano 

forense, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 9585 Nr: 132-42.2003.811.0108

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: A GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CARNAÚBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VARGAS - OAB:44684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMER EGYPTO ALVES - OAB:

 Processo n°: 132-42.2003.811.0108 (Código nº: 9585)

REQUERENTE: A Guerra S/A Implementos Rodoviários

REQUERIDO: Madeireira Carnaúba Ltda.

AÇÃO FALIMENTAR

VISTOS.

Intime-se, via Diário Oficial, o Sr. Administrador Judicial para dar 

cumprimento à determinação contida às fls. 288/289, no prazo de 10 dias, 

sob pena de destituição do múnus público.

Quedando-se inerte, destituo do encargo de administrador judicial o Dr. 

Claudio Birck e nomeio para desempenho do múnus a empresa Dux – 

Administração Judicial, determinando sua intimação para prestar 

compromisso, na forma do artigo 33 da Lei nº 11.101/05, oportunidade em 

que deverá declarar o nome de profissional responsável pela condução 

do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser 

substituído sem autorização do juiz (artigo 21, parágrafo único, Lei nº 

11.101/05).

Às providências.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12458 Nr: 202-25.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tapurah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PROENÇO RIBEIRO, Industria e 

Comércio de Madeiras C Z V Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pert inentes.Publ ique-se.Registre-se.Int ime-se.Tapurah/MT, 18 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21704 Nr: 1104-36.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBILA BOTIN FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Balem e Freitas Associados - 

OAB:2.746, DIEGO BALEM - OAB:46441, WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1104-36.2008.811.0108 (Código nº: 21704)

CREDOR: Sibila Botin Ferronato

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Não havendo embargos à execução e requisitado o pagamento do débito, 

foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Registre-se.

Publique-se.
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Intime-se.

 Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41276 Nr: 60-06.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Maria Lopes Gavski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES a 

impugnação apresentada, mantendo incólume o título exequendo, devendo 

prosseguir o cumprimento de sentença, em todos os seus efeitos. 

Condeno o impugnante ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da execução, 

destacando-se que tal valor deverá ser acrescido ao débito principal, para 

todos os efeitos legais, nos termos do §13, do artigo 85, do 

NCPC.Transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, discriminando 

o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, em relação 

aos honorários.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Tapurah/MT, 18 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47295 Nr: 159-05.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 159-05.2015.811.0108 (Código 47295)

Exequente: Astor Beskow

Executado: Estado de Mato Grosso

 EXECUÇÃO

VISTOS.

Inobstante os argumentos articulados pela parte executada (f.24-28), fato 

é que o exequente apresentou o título executivo, e, não oferecidos os 

respectivos embargos à execução, outra medida não há senão 

proceder-se com a liquidação da obrigação exequenda.

Em seguida, expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal (CPC/2015, art. 910, §1º) e, atualizado o crédito nos moldes do 

deferido no Recurso Extraordinário nº 870957 pelo STF.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52156 Nr: 635-09.2016.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:OAB/MT 12097-B, Joao Carneiro Barros Neto - 

OAB:MT0015216O, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B MT, 

Rogerio Ferreira da Silva - OAB:MT 7868-A

 Desta feita, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do 

acusado Ademar Luiz Sette, por estarem presentes os requisitos 

autorizadores.Intime-se.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54834 Nr: 2074-55.2016.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, mantendo a guarda do 

menor Carlos Eduardo de Lima Arrias com a genitora, ora requerida, Sra. 

Ivanir Conceição de Lima.No que tange ao requerimento de visitas do 

menor ao requerente, especificamente para passar as festividades de 

final de ano, período compreendido entre 21/12/2017 a 20/01/2018, em 

consonância com o parecer ministerial, defiro o requerimento formulado. 

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do CPC/2015.Colha-se o compromisso consoante o disposto no 

artigo 32 da Lei 8.069/90, com a lavratura do termo respectivo.Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se com 

urgência, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 14 de dezembro de 

2017.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 551-71.2017.811.0108

 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: ICdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 551-71.2017.811.0108 (Código 56863)

Requerente: Ivanir Conceição de Lima

Requerido: Luiz Carlos Dorigan Arrias

 AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO C/C GUARDA E 

ALIMENTOS

VISTOS.

Promova-se a nova tentativa de citação, com observância do endereço de 

f. 38, haja vista que o requerido encontrava-se em viagem à época da 

diligência.

Transcorrido o prazo para contestação, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de dezembro de 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 14986 Nr: 21-92.2002.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilse Witzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:OAB/MT 

5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 21-92.2002.811.0108 (Código nº: 14986)

CREDOR: Ilse Witzke

 DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 260, nos moldes requeridos às fls. 265.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1016119/12/2017 Página 684 de 700



Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20503 Nr: 1557-65.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1557-65.2007.811.0108 (Código nº: 20503)

CREDOR: Helio João Toniello

 DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 169, nos moldes requeridos às fls. 173.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20503 Nr: 1557-65.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1557-65.2007.811.0108 (Código nº: 20503)

CREDOR: Helio João Toniello

 DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Não havendo embargos à execução e requisitado o pagamento do débito, 

foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Registre-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21704 Nr: 1104-36.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBILA BOTIN FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Balem e Freitas Associados - 

OAB:2.746, DIEGO BALEM - OAB:46441, WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:OAB/PR 30575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1104-36.2008.811.0108 (Código nº: 21704)

CREDOR: Sibila Botin Ferronato

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 161, nos moldes requeridos às fls. 164.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26909 Nr: 1513-07.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1513-07.2011.811.0108 (Código nº: 26909)

CREDOR: Eva Celia dos Santos Silva

 DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Não havendo embargos à execução e requisitado o pagamento do débito, 

foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Registre-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27136 Nr: 158-25.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 158-25.2012.811.0108 (Código nº: 27136)

CREDOR: Judith Lamb

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.
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Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Não havendo embargos à execução e requisitado o pagamento do débito, 

foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Registre-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46844 Nr: 2311-60.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inocencia Gutierres Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2311-60.2014.811.0108 (Código nº: 46844)

CREDOR: Inocência Gutierres Medina

 DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Não havendo embargos à execução e requisitado o pagamento do débito, 

foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Registre-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000235-41.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BUENO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000235-41.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LEANDRO BUENO DE MACEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: 

MT 8.343A-O Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 23/01/2018 Hora: 17:00 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000212-95.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON CORREA ISIDORIO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000212-95.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EVALDO DE MELO 

REQUERIDO: MAICON CORREA ISIDORIO Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB: MT 9.601-A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 25/01/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010210-02.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE GARBIN DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8010210-02.2016.8.11.0108 REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: IVETE GARBIN DA SILVA Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT 16.586-A Endereço: CURITIBA, 

S/Nº, CENTRO, ITANHANGÁ - MT - CEP: 78579-000 , para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

25/01/2018 Hora: 14:20 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000217-20.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joscisley de Souza Lunas (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000217-20.2017.8.11.0108 REQUERENTE: SILVIA FERREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: JOSCISLEY DE SOUZA LUNAS Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB: MT 23.579/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 25/01/2018 Hora: 15:00 Tipo: Conciliação 

Sala: Audiências de Conciliação Data: 21/11/2017 Hora: 15:20 , a se 

realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000220-72.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WELIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000220-72.2017.8.11.0108 REQUERENTE: WELIS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: 

MT 8.343A-O Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 25/01/2018 Hora: 15:20 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000229-34.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO BARBOSA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000229-34.2017.8.11.0108 REQUERENTE: JOCELINO BARBOSA PINTO 

REQUERIDO: CLARO TV Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: 

MT 8.343A-O Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 25/01/2018 Hora: 15:40 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000234-56.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTONIO STASCHEZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES VITA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000234-56.2017.8.11.0108 REQUERENTE: VALDEMAR ANTONIO 

STASCHEZEN REQUERIDO: RODRIGO RODRIGUES VITA Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: CLAUDIO BIRCK OAB: MT 10.093-A Endereço: desconhecido, 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 25/01/2018 Hora: 16:00, a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000245-85.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUDY LASMAR PENSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000245-85.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LUDY LASMAR PENSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB: MT 23.579/O Endereço: 

desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 25/01/2018 Hora: 17:00, a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010255-06.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PAZINATO NERATKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Numero do Processo: 

8010255-06.2016.8.11.0108 REQUERENTE: FABIANA PAZINATO 

NERATKA REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Vistos, etc. No que 

se refere ao pedido de justiça gratuita formulado, muito ao reverso do 

alegado, a requerente não aparenta ser pessoa incapaz de arcar com os 

ônus do pagamento das custas processuais, notadamente porque a 

purgação da mora realizada consistiu no pagamento, em uma única 

parcela, do valor de R$ 22.560,96, tudo a revelar que não se trata de 

pessoa carente que não posso recolher custas judiciais. Razão porque, 

com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei 

n. 1060/50, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 48 horas. Cumprida a determinação 

anterior, certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos 

termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à 

apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Tapurah/MT, 27 de 

novembro de 2017. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000224-12.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000224-12.2017.8.11.0108 REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ROGER FERNANDES OAB: 

MT 8.343A-O Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 13:40 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL LAURO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000282-15.2017.8.11.0108 REQUERENTE: RONIEL LAURO DE MORAES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT 16.250-A Endereço: desconhecido, 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 14:00 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000283-97.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MASCARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000283-97.2017.8.11.0108 REQUERENTE: VANIA MASCARANHA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT 16.250-A Endereço: 

desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 14:20 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000284-82.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LIZILANE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000284-82.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LIZILANE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, Advogado: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT 16.250-A Endereço: desconhecido, 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 14:40 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY CRISTIANE MAGALHAES TIBURTINO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000285-67.2017.8.11.0108 REQUERENTE: RAQUEL DOS SANTOS 

GOMES REQUERIDO: GISELY CRISTIANE MAGALHAES TIBURTINO 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: CLAUDIO BIRCK OAB: MT 10.093-A Endereço: 

desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 15:00 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010284-56.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

EDUARDO FELIX DA SILVA 02246704170 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8010284-56.2016.8.11.0108 REQUERENTE: VANDERLEI CARVALHO 

REQUERIDO: EDUARDO FELIX DA SILVA 02246704170, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte requerida, por seu procurador, Advogado: DENNER DE BARROS 

E MASCARENHAS BARBOSA OAB: MT 13.245S-A Endereço: 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1731, SALA 709, 7º ANDAR, 

BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 , para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

30/01/2018 Hora: 16:00 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010284-56.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

EDUARDO FELIX DA SILVA 02246704170 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

8010284-56.2016.8.11.0108 REQUERENTE: VANDERLEI CARVALHO 

REQUERIDO: EDUARDO FELIX DA SILVA 02246704170, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, Advogado: FERNANDO DE MATOS 

BORGES OAB: MT 11.068-A Endereço: AV. MATO GROSSO, 150, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 

16:00 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de 

Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000050-03.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000050-03.2017.8.11.0108 REQUERENTE: FERNANDO DE MATOS 

BORGES REQUERIDO: CLECI TAVARES DA SILVA Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

Advogado: FERNANDO DE MATOS BORGES OAB: MT 11.068-A Endereço: 

desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 16:20 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000199-96.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000199-96.2017.8.11.0108 REQUERENTE: ASTOR BESKOW REQUERIDO: 

LIBERTY SEGUROS S/A Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT 

16.586-A Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 16:40, 

a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000246-70.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000246-70.2017.8.11.0108 REQUERENTE: EUNICE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: MARCELO YUJI YASHIRO 

OAB: MT 16.250-A Endereço: desconhecido, para comparecer a audiência 

Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 30/01/2018 Hora: 

17:00, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de 

Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49233 Nr: 1153-33.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 “Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para indicação do 

endereço das testemunhas por ele arroladas, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de desistência tácita. Cumpra-se”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-23.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RIBEIRO DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

CICERO VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

M. I. MINOSSO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Número Único: 

8010034-23.2016.8.11.0108 Requerentes: Cicero Vicente da Silva e Outra 

Requerido: M.I. Minosso - ME (OLBX Comércio de Colchões) e Outra 

VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de cominação de obrigação de fazer (exclusão do apontamento do 

nome dos demandantes nos cadastros de bancos de dados de restrição 

ao crédito) e indenizatória, pelos danos morais advindos da conduta 

tisnada como ilícita pelos reclamantes e atribuída, tanto à loja que 

comercializou o colchão magnético de casal, juntamente com dois 

travesseiros, quanto ao órgão de anotação de inadimplências (SERASA), 

por não ter comunicado, previamente, aos interessados a intenção da 

empresa de negativar seus cadastros, pelo não pagamento da dívida que 

afirmam ter quitado integralmente. Reversamente do que parecem querer 

fazer crer os autores, o pedido de concessão da tutela de urgência foi 

devidamente analisado e INDEFERIDO, nos termos da decisão datada de 

março de 2016 (id. 5645045), e de lá para cá, citada SERASA S/A, 

apresentou sua contestação e se designaram inúmeras audiências de 

conciliação, que não se perfectibilizaram, porque a primeira demandada 

nunca é citada, não obstante seja um comércio, constituído e operante, 

situado na cidade vizinha de Nova Mutum/MT. Desse modo, ao contrário do 

que insistem em afirmar os requerentes, inclusive com registro de 

reclamação na Ouvidoria do Sodalício estadual, o feito não está ‘paralisado 

sem apreciação do pedido de tutela de urgência’, porque referida 

pretensão já foi analisada e rejeitada, há quase dois anos. O que há, e 

isso realmente deve ser debitado à morosidade judiciária, é uma 

inexplicável incapacidade do juízo deprecado em lograr êxito na execução 

do prosaico e simplório ato de citação, cuja missiva, originalmente, foi 

encaminhada há mais de ano (outubro de 2016), sem que, até a presente 

data, tenham os oficiais de justiça da comarca de Nova Mutum alcançado 

executar a ordem deprecada, porque, por duas vezes, as deprecatas não 

foram cumpridas a tempo para a realização da audiência designada por 

este juízo. Registre-se que nova Carta Precatória foi encaminhada a Nova 

Mutum, acha-se distribuída sob nº 100122-56.2017.811.0086, mas ainda 

não foi executada, e há de se aguardar que a citação enfim se 

perfectibilize, para que a ação possa ter seu prosseguimento. Diga-se, por 

fim, para evitar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, 

que o ‘novo’ pedido de concessão da tutela de urgência nada trouxe de 

diferente ou de alguma forma apontou mudança no panorama retratado 

desde o começo da lide, ou seja, de que apesar de ter firmado uma 

compra no montante de R$ 6.000,00 junto à empresa comerciante de 

colchões, somente comprovaram o pagamento de uma prestação (R$ 

3.900,00), que segundo eles deveria vencer somente em setembro de 

2013, mas que eles, sponte própria, quitaram antecipadamente em abril de 

2013. Entretanto, o que os autores não cuidaram de explicar é se a dívida 

estava amparada por cártula (cheque pré-datado emitido para novembro 

de 2013), onde é que se encontra essa cártula, e porque é que no registro 

de negativação, a dívida consta vencida em abril e não em novembro de 

2013. Mais a mais, deixaram os autores de comprovar algo que parece ser 

básico, se já quitaram a dívida como afirmam: o pagamento das outras 

sete prestações parceladas para aquisição do colchão e dos 

travesseiros. E tudo isso não bastasse, há na defesa do SERASA prova 

cabal de que os demandantes foram previamente notificados da intenção 

da vendedora de colchões de publicizar a dívida que supostamente existia 

entre eles, por meio de envio postal datado o recebimento em 04/10/2013, 

sendo que a ação veio a ser ajuizada somente em fevereiro de 2016, não 

havendo qualquer razão para se alvitrar urgência, se os próprios 

negativados esperaram 2 anos e 4 meses para reclamar da negativação. 

Ante ao exposto, rejeito mais uma vez o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito e determino providencie a Secretaria do juízo os 

atos necessários a cobrar da comarca deprecada o cumprimento 

eficiente, em prazo minimamente razoável da deprecata que por lá se 

arrasta há mais de ano. Tapurah/MT, 16 de dezembro de 2017. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-38.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA DE OLIVEIRA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Numero do Processo: 

1000274-38.2017.8.11.0108 REQUERENTE: GUILHERMINA DE OLIVEIRA E 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, ETC. 

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário 

ajuizada com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade da utilização 

das taxas de distribuição e transmissão de energia elétrica (TUSD e TUST) 

na aferição da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre o consumo de energia 

elétrica. Assinala o autor que o uso das taxas públicas como base de 

cálculo de outro tributo gera bis in idem e majora indevidamente as contas 

de energia elétrica, questão aliás que vem sendo repetidamente 

reconhecida como indevida pela jurisprudência nacional, inclusive na Corte 

Cidadã. Diretamente ao ponto, não obstante seja notório que o STJ em 

reiterados pronunciamentos acabou declarando a ilegalidade do uso da 

TUSD e da TUST no computo da base de cálculo do ICMS da energia 

elétrica, houve, a partir do início deste ano (2017) uma guinada na posição 

jurisprudencial, ao menos numa das duas Turmas de Direito Civil da Corte 

Superior, o que levou a Seção Judiciária deliberar, por indicação do Min. 

Herman Benjamin, pelo reconhecimento da relevância da matéria 

(repercussão obrigatória), sustando o processamento de todas as ações 

deste jaez, até que a Superior Corte delibere, de modo definitivo e com 

efeitos vinculantes, sobre a questão. Assim sendo, em obediência ao que 

determina o art. 1039 e seguintes do NCPC, suspendo a tramitação do 

feito, até que sobrevenha decisão paradigmática sobre o tema, com 

caráter repetitivo e vinculante. Publique-se no sistema. Tapurah (MT), 10 

de dezembro de 2017. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62224 Nr: 1147-27.2017.811.0085

 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: ANNA CLARA VASSOLER DOS SANTOS, ADRIELE 

MARIA VASSOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na 

inicial por Anna Clara Vassoler dos Santos representado pela sua genitora 

Adriele Maria Vassoler em desfavor da Unimed Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho Médico, para o fim de DETERMINAR que a 

requerida empreenda esforço no sentido de autorizar, custear e garantir o 

procedimento vindicado, e caso possível, que venha a ser realizado no 

Hospital Otorrino SMHO Serviços Hospitalares LTDA na cidade de 

Cuiabá/MT, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) para a obrigação de fazer estabelecida.Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador.Cite-se o requerido para 

comparecer a audiência de mediação e conciliação, observando 

rigorosamente o previsto no paragrafo 1º e seguintes do artigo 695 do 

NCPC.Não havendo acordo na audiência supra, a parte requerida será 

intimada na própria audiência, passando a incidir, a partir de então, o 

prazo de 15 dias para apresentação de sua defesa (art. 335, I, do 

NCPC).Às providências.Cumpra-se com URGÊNCIA.Terra Nova do 

Norte/MT, 15 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62390 Nr: 1235-65.2017.811.0085

 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: JOSE BONIFÁCIO NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO BACON, LOURDES 

MARIA GAIO BACON, TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:OAB/MT 19753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:OAB/MT 

Nº15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1235-65.2017.811.0085 (Código 62390)

Requerente: Jose Bonifácio Noleto

Requerido: Espólio de Sergio Bacon e outros.

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54726 Nr: 9-93.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOUPAGRA COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO D. DOS SANTOS & CIA LTDA, 

VALDOMIRO D. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 89.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 180 dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52155 Nr: 839-30.2013.811.0085

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611 

SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT,  RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, SULAMITA MARIANA TELLI BLOSS - OAB:14936 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic 

standibus.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o 

autor para apresentação de impugnação.Considerando que a parte autora 
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recolheu às custas processuais, comunique-se ao Tribunal ad quem, ante 

o agravo de instrumento de fls. 82/95.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54368 Nr: 1123-04.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RODRIGUES, IRDES TEREZINHA 

TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o CPF informado para pesquisa via bacenjud é inválido, 

conforme extrato que segue em anexo, intime-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, expeça-se a carta precatória para citação da parte 

executada Vanderlei Rodrigues, no endereço mencionado à fl. 46v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 1101-19.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS, SIDNEY 

APARECIDO GUIDO PEREIRA, MILTON DE OLIVEIRA OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Vistos.

Considerando a constituição de novo patrono pelo réu Sidney Aparecido 

Guido Pereira, abram-se vistas ao advogado constituído, conforme 

requerido à fl. 446, pelo prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos imediatamente conclusos para 

designação de audiência de instrução.

 Cumpra-se com urgência, posto tratar-se de processo da META2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 586-71.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62117 Nr: 1077-10.2017.811.0085

 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: ANTONIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Certifiquem-se quanto a intimação do requerido referente ao laudo pericial 

juntado às fls. 62/67.

Caso ainda não tenha sido intimado, abram-se vistas para manifestação, 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55503 Nr: 465-43.2015.811.0085

 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: IRACEMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Quanto ao pedido da parte autora (fl.77), considerando que não foi 

deferida tutela antecipada e considerando o recurso apresentado, deverá 

aguardar o trânsito em julgado para a implantação do benefício.

3 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51599 Nr: 285-95.2013.811.0085

 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: MARIA FERREIRA ROSALVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a decisão tomada no Recurso Extraordinário n. 631240, com 

repercussão geral, nas ações previdenciárias, passou a ser considerado 

necessário o prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

buscar a concessão de benefício por meio de processo judicial.

 Ressalto não haver necessidade de esgotamento da via administrativa, 

mas tão somente a demonstração do indeferimento do pedido pelo INSS 

ou, então, da ausência de manifestação da autarquia federal no prazo 

legal, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

 Dito isso, considerando a r. decisão de fls. 189/190, ante a ausência de 

comprovação do indeferimento do requerimento administrativo prévio ao 

ajuizamento da presente demanda, suspendo o processo por 60 

(sessenta) dias, prazo em que a parte autora deverá atender à 

determinação de trazer aos autos a manifestação da autarquia 

previdenciária (art. 313, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil) sob pena de extinção do feito por falta de interesse.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56393 Nr: 925-30.2015.811.0085

 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: MIGUEL RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Batista de Aguiar 

Filho - Procurador Federal - OAB:0

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.
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2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61951 Nr: 979-25.2017.811.0085

 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: TIAGO FRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No presente caso, restou demonstrado ser o caso de posse velha, razão 

pela qual, com base no artigo 558, parágrafo único do CPC, INDEFIRO o 

pedido liminar, prosseguindo-se pelo rito ordinário.Assim sendo, CITE-SE o 

requerido e INTIME-SE o requerente, conforme determina o art. 334 e 

seguintes do NCPC, a fim de que as partes compareçam à audiência de 

conciliação que deverá ser DESIGNADA conforme a pauta do 

conciliador.Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, 

o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação, sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte 

contrária (art. 344 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 15 de dezembro 2017.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52380 Nr: 1051-51.2013.811.0085

 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: VENDELINO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação 

em pagamento, c/c Reparação de Danos Morais e Materiais movida por 

VENDELINO FERRARI em face de BANCO CIFRA, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Conforme decisão de fls. 31/32, foi deferido os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita à parte autora.

 Às fls. 138/139, foram emitidas certidões de custas processuais em 

desfavor da parte autora e encaminhadas ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do TJMT, sem que fosse observado o disposto na sentença 

que registrou: “eventuais custas, pro rata”, tampouco a certidão de fl. 129.

Assim, o Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT levou a 

protesto o nome da parte autora.

Sem delongas, uma vez que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a questão, bem como 

solicite-se a baixa do protesto em nome de VENDELINO FERRARI, 

referente a este processo.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61639 Nr: 810-38.2017.811.0085

 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: ROSA MACHADO VORPAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE FANCISCO SCALABRIN, PAULO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No presente caso, restou demonstrado ser o caso de posse velha, razão 

pela qual, com base no artigo 558, parágrafo único do CPC, INDEFIRO o 

pedido liminar, prosseguindo-se pelo rito ordinário.Assim sendo, CITE-SE o 

requerido e INTIME-SE o requerente, conforme determina o art. 334 e 

seguintes do NCPC, a fim de que as partes compareçam à audiência de 

conciliação que deverá ser DESIGNADA conforme a pauta do 

conciliador.Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, 

o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação, sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte 

contrária (art. 344 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 15 de dezembro de 2017.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 865-62.2012.811.0085

 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: OLI ONEVIO ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 Vistos.

 1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 935-11.2014.811.0085

 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: PEDRO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as nossas homenagens.

2 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33572 Nr: 1062-27.2006.811.0085

 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: SDOR, MDOG, HCDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, RONALDO PIRES DE ANDRADE - OAB:7994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ARANTES 

BRAGA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:matr. 100360

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fls. 83/84.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 1332-46.2009.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 66.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60176 Nr: 24-91.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINALDO MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADENALDO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:19904/O

 Processo nº 24-91.2017.811.0085 (Código 60176)

Embargante: Rudinaldo Milani

Embargado: José Adenaldo Galdino da Silva

Vistos.

Diante da manifestação da parte embargante às fls. 39/41, pugnando para 

realização de audiência para tentativa de acordo, conforme dispõe o art. 

334, §4º I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste no interesse ou não da 

audiência de conciliação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53181 Nr: 356-63.2014.811.0085

 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): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 64, determino que a senhora Gestora 

Judiciária realize buscas online pelo convênio do TJMT, visando a 

localização do atual endereço da parte requerida.

Encontrado o endereço, cumpra-se decisão inicial. Caso reste frustrada a 

localização do endereço ou o endereço indicado seja o mesmo constante 

nos autos, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35651 Nr: 40-70.2002.811.0085

 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, MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTOIETA GUISSO, MARCOS 

ANTONIO ANDRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA - OAB:7.436/MT, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fls. 182.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57308 Nr: 44-19.2016.811.0085

 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): CLAUDIOMAR VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o requerimento de fls. 46/47, determino que a senhora 

Gestora Judiciária realize buscas online pelo convênio do TJMT, visando a 

localização do atual endereço da parte executada.

Encontrado o endereço, expeça-se carta de citação, nos termos da 

decisão inicial. Caso reste frustrada a localização do endereço ou o 

endereço indicado seja o mesmo constante nos autos, abram-se vistas ao 

exequente para manifestação, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58030 Nr: 383-75.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DA SILVA MORAES ME, MAURO DA 

SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o requerimento de fls. 13/14, determino que a senhora 

Gestora Judiciária realize buscas online pelo convênio do TJMT, visando a 

localização do atual endereço da parte executada.

Encontrado o endereço, expeça-se carta de citação, nos termos da 

decisão inicial. Caso reste frustrada a localização do endereço ou o 

endereço indicado seja o mesmo constante nos autos, abram-se vistas ao 

exequente para manifestação, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 1037-28.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM, LTWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a Secretária de Vara CUMPRA o remanescente de fls. 

59/59-v, concernente à intimação da parte autora para proceder com a 

emenda à inicial, evitando-se conclusões despiciendas ao gabinete.

Após de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Às Providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 55-24.2011.811.0085

 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: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, BRASIL TELECOM 

COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Isso posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão indeterminada do processamento 

até que o STJ decida o Tema 954 – NCPC, art. 1.037, II.Cumpra-se. Às 

providências.Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53990 Nr: 929-04.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BARTOLO SANCHEZ PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B . 

MT, FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18.488/0, SAYONARA 

GORETTI BIOLCHI - OAB:16.576/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 Processo nº 929-04.2014.811.0085 (Código 53990)

Embargante: Marcos Bartolo Sanchez Peres

Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos.

Tendo em vista a impugnação aportada às fls. 76/81, INTIME-SE a 

embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57442 Nr: 124-80.2016.811.0085

 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: LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Processo nº 124-80.2016.811.0085 (57442)

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 20/02/2018, às 16:00 horas, 

face a ausência de data anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 274-27.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANDINA DA SILVA, ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Processo nº: 274-27.2017.811.0085 (Código 60672)Embargante: Brandina 

da Silva e Antonio da SilvaEmbargada: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão e Associados Norte Mato-GrossenseVistos.RECEBO os 

embargos, eis que presentes os requisitos.De proêmio, intime-se a parte 

embargada para que a mesma manifeste-se o interesse na tentativa de 

conciliação, caso infrutífero, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, 

INTIME-SE na pessoa de seu advogado, para impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.Caso apresentada 

a impugnação, INTIME-SE a embargante para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício 

sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do 

NCPC.Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para 

sentença ou designação de audiência de instrução, nos termos do art. 

920, inc. II, do NCPC.É cediço, em regra que, os embargos à execução não 

suspendem o curso da execução, consoante texto legal do art. 919 do 

NCPC. Contudo, é possível a atribuição do almejado efeito quando 

demonstrado que o prosseguimento do processo executivo, 

manifestamente, possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente nos moldes do art. 919, § 1º, do 

NCPC, sendo assim, pela redação do aludido dispositivo, os elementos 

acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito 

suspensivo aos embargos.Nesta senda, SUSPENDO o curso da execução 

(Autos n. 1176-14.2016.811.0085 – Código Apolo: 59640), até o final 

deslinde desta ação, devendo a Secretaria de Vara CERTIFICAR nestes e 

naqueles autos.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 

18 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61567 Nr: 761-94.2017.811.0085

 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: RH, DABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

dos incapazes envolvidos, HOMOLOGO o acordo aportado na inicial de 

fls. 04/09, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta sentença, bem como DECRETO o 

divórcio entre ROBERTO HELFENSTEIN e DEBORA ALINE BORDIN SCALCO 

HELFENSTEIN e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para 

averbação do divórcio, juntamente com cópia desta sentença.Expeça-se 

termo de guarda definitiva dos menores em favor da genitora.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Terra Nova do Norte/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61962 Nr: 985-32.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DA CUNHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE RUPOLO - OAB:16.028 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 985-32.2017.811.0085 (Código 61962)

Requerente: Rute da Cunha Silva

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Benefício Previdenciário com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por Rute da Cunha Silva contra o Estado 

de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição/aposentadoria por 

invalidez/auxílio-doença, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção da assistência pretendida.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/94.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Novo Código de Processo Civil.

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Por perseguir a 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) e (c) pedido do autor.

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.

O deferimento da tutela de urgência para o caso em questão encontra-se 

óbice legal, conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n. 

12.016/2009 c/c artigo 1º da Lei n. 8.437/1992.

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.

 CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal, com 

as advertências de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 1037-28.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO MASSAIA, LIRI TEREZINHA WELTER 

MASSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO que a Secretária de Vara CUMPRA o remanescente de fls. 

59/59-v, concernente à intimação da parte autora para proceder com a 

emenda à inicial, evitando-se conclusões despiciendas ao gabinete.

Após de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 1364-70.2017.811.0085

 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: JOSÉ PERES DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR VAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo à causa o valor de acordo com a 

pretensão econômica material deduzida na exordial, bem como que 

recolha as taxas e custas judiciais remanescentes, deduzindo-se as 

devidamente recolhidas.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, 

conclusos para deliberação.Intimem-se.Às providências.Terra Nova do 

Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51102 Nr: 1038-86.2012.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO - FNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:OAB/MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1038-86.2012.811.0085 (Código 51102)

Embargante: Milton Jose Toniazzo

Embargado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Vistos.

Tendo em vista a impugnação aportada às fls. 31/37, INTIME-SE a 

embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 18 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 1044-88.2015.811.0085

 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: PAULO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VICENTE ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1044-88.2015.811.0085 (Código 56610)

Vistos.

Inobstante a oportunidade já concedida à parte requerente para 

manifestar-se nos autos, intime-se, pela derradeira vez, a parte 

requerente pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar 

o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (NCPC, art.485, III).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Terra Nova do Norte/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 50/2017 - CONVOCAR os Senhores Servidores que 
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integrarão a escala de plantão judiciário no recesso forense

* A Portaria nº 50/2017 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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63297 Nr: 1583-10.2017.811.0077

 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: Construtora Villas Boas Ltda-ME, Oscar Robert 

Vilasboas Dourado, Ailton Dourado Duran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiny Leticia da Cruz - 

OAB:22.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro PARCIALMENTE o pedido de justiça gratuita, autorizando o 

pagamento das custas iniciais ao final da demanda, já que o fundamento 

da parte autora para pleitear a isenção é o inadimplemento por parte do 

Município réu.

2- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados, e intimando-se o Ministério Público para, 

querendo, participar da solenidade.

3- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63296 Nr: 1582-25.2017.811.0077

 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: Construtora Villas Boas Ltda-ME, Oscar Robert 

Vilasboas Dourado, Ailton Dourado Duran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiny Leticia da Cruz - 

OAB:22.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Defiro PARCIALMENTE o pedido de justiça gratuita, autorizando o 

pagamento das custas iniciais ao final da demanda, já que o fundamento 

da parte autora para pleitear a isenção é o inadimplemento por parte do 

Município réu.

2- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados, e intimando-se o Ministério Público para, 

querendo, participar da solenidade.

3- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28564 Nr: 1242-62.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Correa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:11048-B/MT, Wilson Donizeth de Freitas Farias - OAB:4202

 Vistos, etc.

Considerando a impossibilidade de comparecimento tanto da Promotora de 

Justiça quanto do advogado da Defesa, redesigno a sessão de julgamento 

do Tribunal do Júri para o dia 05/02/2018 às 09h00min.

O réu Valtair Correa Lopes já foi intimado pessoalmente no balcão da 

Secretaria e em conversa pessoal com este Magistrado, conforme 

certidão de fls. 509.

Intime-se o advogado da defesa, por meio de publicação no Dje, e 

intime-se o Ministério Público, este pessoalmente por carga ou remessa 

dos autos.

Intimem-se as testemunhas e jurados, observando-se o que já foi 

determinado nas decisões anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60690 Nr: 360-22.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAC, CPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 22.

Intime-se a requerente para indicar o endereço atualizado do requerido.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000113-24.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PACHECO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES ALVES DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 1000113-24.2017.8.11.0077 AUTOR: ANTONIO 

PACHECO RÉU: EUCLIDES ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta de forma autônoma, em autos 

apartados, visando o cumprimento da sentença proferida no processo nº 

8010083-31.2014.811.0077, que tramitou neste Juizado Especial. Ocorre 

que o cumprimento da sentença deve se dar nos mesmos autos em que 

foi proferida, consoante art. 52, IV e V da Lei 9.099/95. Desse modo, 

inadmissível a presente ação, por incompatibilidade do rito. Ante o 

exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95. 

Determino à Secretaria que desentranhe os documentos que instruíram 

esta  ação,  devendo ser  juntados ao processo n º 

8010083-31.2014.811.0077, o qual deverá ser desarquivado e remetido à 

conclusão. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 08 de dezembro de 

2017. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119757 Nr: 2773-30.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE OLIVEIRA TARGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

No mais, em atenção ao que determinado no Recurso Especial Repetitivo 

nº 1.525.174 (Tema 954/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até 

o julgamento do mérito do referido recurso pela Corte Superior (art. 1037, 

II, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 22-70.2017.811.0102

 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: OSMAR CIRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, JOSÉ 

AFONSO SOUSA BRAGA, JOSE CARLOS ALEXANDRE, 'MANOEL 

CUIABANO'

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, DARI LEOBET JUNIOR 

- OAB:MT 21.919, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.II 

– DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AOS RÉUS MANOEL CUIABANO, 

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE E JOSÉ CARLOS ALEXANDREO autor 

manifestou nos autos a desistência quanto aos requeridos acima citados, 

justificando que a tentativa de encontra-los procrastinaria o andamento do 

processo.Analisando os autos, verifico que os requeridos Carlos Henrique 

Alexandre e José Carlos Alexandre, apesar de terem sido citados nos 

autos, não apresentaram contestação, e o requerido Manoel Cuiabano não 

chegou nem a ser citado.O artigo 485, §4° traz que a desistência, até a 

contestação, poderá ser requerida sem o consentimento do réu.Ademais, 

a jurisprudência é assente no sentido que de, se tratando de litisconsorte 

facultativo, não é necessária a intimação dos outros réus quanto a 

desistência de alguns deles.(...) Tendo em vista o pedido expresso da 

parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação em relação aos 

requeridos MANOEL CUIABANO, CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE E JOSÉ 

CARLOS ALEXANDRE, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com relação aos réus acima citados, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.O processo 

seguirá somente quanto ao requerido José Afonso Souza 

Braga.Determino a exclusão do cadastro do advogado Daniel Winter, 

diante do substabelecimento, sem reservas de poderes, juntado à ref. 

93.CUMPRA-SE expedindo o necessário.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114640 Nr: 672-20.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIO XAVIER DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse cenário, inobstante a urgência do medicamento, tenho por bem 

determinar que a autora apresente, no prazo de 10 (dez) dias, orçamento 

que atenda ao comando do art. 1.319 da CNGC/TJMT, preferencialmente, 

de estabelecimento de saúde localizado no Estado de Mato Grosso.

Apresentado o orçamento, retornem imediatamente conclusos para 

realização do bloqueio já deferido nos presentes autos (ref. 14).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 2356-77.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2356-77.2017.811.0102

Código n. 118776

Vistos, etc.

Trata-se de ação de modificação de guarda com pedido de tutela de 

urgência antecipada proposta por Laércio Henrique Heemann, em face de 

Núbia Cristina Pereira Passos, objetivando a guarda da filha Priscila 

Eduarda Pereira Heeman, a qual era exercida pela requerida, ante acordo 

realizado pelas partes nos autos n° 982-04.2017.811.0102 (69559).

O presente feito originou-se na comarca de Tangará da Serra/MT, sendo 

remetido a esta comarca de Vera/MT, por ser este o atual domicílio da 

infante.

Instado, o representante do órgão ministerial pugnou pela intimação do 

requerente para manifestar-se quanto a manutenção do feito, vez que 

exerce a guarda de fato da menor (ref. 10).

Contudo, verifico que o autor detém a guarda provisória da adolescente, 

por força da decisão de pág. 69/72, bem como que não foi realizado nos 

presentes autos estudo na residência do autor.

Desse modo, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, realize estudo Psicossocial no endereço do 

requerente.

Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119060 Nr: 2470-16.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RIBEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gomes da Fonseca 

Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:MT 9811-B

 Autos n.2470-16.2017.811.0102

Código n. 119060

Vistos, etc.

Diante da certidão de ref. 07, e considerando que já foi designada 

audiência nos autos de código nº 118662, para inquirição da testemunha, 

CANCELO a solenidade agendada nos presentes autos, por 

consequência, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de 

estilo e com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 2839-10.2017.811.0102

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente, na pessoa por ele designada.

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 
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integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112336 Nr: 1360-16.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 Autos n. 1360-16.2016.811.0102

Código n.112336

Vistos, etc.

Trata-se sob o rito comum ajuizada por José Claucidio Nicoli em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Foi juntado aos autos termo de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes (ref. 37) em que requereram a homologação e a extinção do feito.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

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.

Sem condenação em custas.

Honorários advocatícios na forma acordada (art. 90, § 2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118726 Nr: 2332-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Autos n.2332-49.2017.811.0102

Código n. 118726

Vistos, etc.

Uma vez que o réu constituiu advogado nos autos (ref. 17), AGUARDE-SE 

o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia.

Após, venham-me os autos conclusos.

Vera/MT, 13 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119712 Nr: 2753-39.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, JULIANO CESAR GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2753-39.2017.811.0102

Código n. 119712

Vistos, etc.

Considerando que os autos principais foram remetidos a esta comarca e 

que as testemunhas serão inquiridas naquele feito, CANCELO a audiência 

designada.

Junte-se copia d esta missiva aos Autos n. 119983. Após, Arquive-se. 

Comunique-se ao juízo deprecante.

Vera/MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119866 Nr: 2821-86.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS REIS SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA - 

OAB:PRO. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011 - 0, MARCONDES SARTOR - OAB:3.585-B

 Processo número: 2821-86.2017.811.0102

Código n°: 119866

Vistos, etc.

DESIGNO o dia 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 18H15MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a vítima JOSÉ 

PAULO RODRIGUES, sob as penas da lei, para ser inquirida neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 14 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 Autos n.2862-53.2017.811.0102

Código n. 119983

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO RAMALHO 

DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA e JULIANO CESAR GOES, 

imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, I, II, e V do 

Código Penal, sendo o feito desmembrado em face de JULIANO CESAR 

GOES, vez que não localizado quando da citação.

Em audiência de instrução e julgamento, o Juízo da comarca de 

Sorriso/MT, entendeu ser incompetente para o julgamento do presente 

feito, uma vez que o fato se consumou nesta comarca de Vera/MT.

Consigno que na audiência realizada naquele Juízo apenas foi realizada a 

inquirição da testemunha Sérgio da Silva Rocha, restando pendente a 

inquirição das demais testemunhas arroladas pelas partes.
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Desse modo, a fim de dar continuidade ao feito, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

16H45MIN.

INTIMEM-SE os acusados para comparecerem a audiência mencionada, 

bem como intimem-se seus defensores.

Em que pese tenha sido expedido carta precatória a esta comarca para 

inquirição das testemunhas Armando Stefanello Moro e Almir Padilha da 

Silva (código 119712), deverão estas ser intimadas para comparecerem a 

audiência acima designada, pois cancelada a solenidade marcada 

naqueles autos.

Por fim, considerando que o Ministério Público manifestou insistir na 

inquirição da testemunha Alan Preste, e a defesa insistiu na inquirição da 

testemunha Maylon Daniel de Souza, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias 

para que informem o atual endereço das testemunhas supramencionadas, 

sob pena de preclusão.

Informado o endereço, INTIMEM-SE as testemunhas para comparecimento, 

por sua vez, sendo o endereço diverso desta comarca, DEPREQUE-SE a 

realização da inquirição destas.

No mais, DILIGENCIE a Secretaria de Vara em resposta as missivas 

expedidas às pág. 314, 316 e 318.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 15 de dezembro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 103244 Nr: 1051-63.2014.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MRB, MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE FRANZEN MARCOLAN, Cpf: 

00630169900, Rg: 236385-6, Filiação: Jose Armindo Franzen e de Marli 

Terezinha Dartora Franzen, data de nascimento: 07/06/1981, brasileiro(a), 

natural de Ponte Serrada-SC. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO e por tudo mais que consta nos autos, ACOLHO 

os pedidos iniciais, e com fulcro nos artigos 6° e 227 da Constituição 

Federal, bem como artigo 33 da Lei n° 8.069/90, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, no artigo 487, I, do CPC,concedendo a 

guarda do menor MIGUEL RESSAI BASKOSKI ao requerente, MARCELO 

RESSAI BASKOSKI.Expeça-se carta precatória para a cidade de 

Primavera do Leste/MT,a fim de intimar o requerente acerca da decisão, 

visto que foi noticiado nos autos (fls. 76) que mesmo passou a residir 

naquela cidade.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. Cumpra-se.Às 

providências.Ciência ao MP.

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, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 28 de novembro de 2017

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES 

 

Edital nº 21/2017-DF 

 

O Excelentíssimo Senhor Dr. João Filho de Almeida Portela, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 

Federal nº. 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, torna público, após fase recursal e a lista definitiva dos candidatos aprovados, 

classificados e não habilitados, conforme edital de abertura nº. 07/2017-DF, publicado no Diário de 

Justiça Eletrônico nº. 10141, de 17/11/2017. 

 

1. DOS RECURSOS 

 

Recurso protocolado tempestivamente e deferido com a finalidade de retificar a pontuação da 

candidata Patrícia de Campos Almeida, sendo que o somatório das questões de português (9 acertos) 

+ conhecimentos específicos e informática (24 acertos) totalizam 33 acertos, sendo 82,5 pontos.  

Retificar o nome do 6º colocado de “Gerôloma Pietro Pereira Quatrin” para “Gerolomo Pietro 

Pereira Quatrin”. 

 

2. DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS 

 

Ensino Superior - Direito 

      

nº Nome do Candidato(a) Português 

Conhecimentos 
Específicos e 
Informática Total Pontos Situação do Candidato 

1 Daniel Arruda de Oliveira 9 25 34 85 APROVADO 

2 
Lucas Eduardo Dias do Nasci-
mento 7 27 34 85 APROVADO 

3 Patrícia de Campos Almeida 9 24 33 82,5 APROVADO 
4 Millena Ferreira Formentão 8 23 31 77,5 APROVADO 
5 Claudison Almeida Mariano 7 24 31 77,5 APROVADO 

6 
Gerolomo Pietro Pereira Qua-
trin 9 21 30 75 APROVADO 

7 Gabriella Vieira de Oliveira 7 23 30 75 APROVADO 
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8 Rafael Silva Camilo 9 20 29 72,5 APROVADO* 
9 Eliezer Wiguer Carmo Silva 8 21 29 72,5 APROVADO* 

10 
Matheus Landgraf Salvaterra 
Alifo 8 21 29 72,5 APROVADO* 

11 Beatriz Carneiro Andrade 7 22 29 72,5 APROVADO* 
12 Humberto Manabre Oda 7 22 29 72,5 APROVADO* 
13 Luiz Emanuel Melo Cortes 7 22 29 72,5 APROVADO* 

14 
Geovanni Bruno de Lima Ribei-
ro 6 23 29 72,5 APROVADO* 

15 Luis Cláudio da Silva Santana 6 23 29 72,5 APROVADO* 

16 
Amanda Rafaela Almeida de 
Souza 9 19 28 70 CLASSIFICADO 

17 Tanicléia Gonçalves Almeida 8 20 28 70 CLASSIFICADO 

18 
Brendha Thatyla Nogueira 
Rodrigues 7 21 28 70 CLASSIFICADO 

19 
Mikaella Fernanda Silva Gol-
mini 6 22 28 70 CLASSIFICADO 

20 Geovana Gabriela Sandri 8 19 27 67,5 CLASSIFICADO 
21 Ingrid Daine Vieira 7 20 27 67,5 CLASSIFICADO 
22 Valdeí Aparecido Manoel Filho 7 20 27 67,5 CLASSIFICADO 
23 Vanessa de Souza Lima 10 16 26 65 CLASSIFICADO 
24 Patrícia Araújo Magalhães 8 18 26 65 CLASSIFICADO 

25 
Cristiano Mantovani Guima-
rães 6 20 26 65 CLASSIFICADO 

26 Paola Karolina Pereira da Silva 6 20 26 65 CLASSIFICADO 
27 Francieli Michalski da Silva 5 21 26 65 CLASSIFICADO 
28 Camila Pereira da Silva 8 17 25 62,5 CLASSIFICADO 
29 Valéria Lazaretti 8 17 25 62,5 CLASSIFICADO 
30 Caio Henrique Felipetto 7 18 25 62,5 CLASSIFICADO 

31 
Lídia Maria Rodrigues Shima-
zer 7 18 25 62,5 CLASSIFICADO 

32 
Eduardo Henrique Nunes Gou-
veia 5 20 25 62,5 CLASSIFICADO 

33 Layza Maria Correia O'Campos 5 20 25 62,5 CLASSIFICADO 
34 Plínio de Andrade Carvalho 5 20 25 62,5 CLASSIFICADO 
35 Michel Jonathan Jucoski 4 21 25 62,5 CLASSIFICADO 
36 Aline de Lima Serrão 8 16 24 60 CLASSIFICADO 
37 Fernanda Viana Ferreira 6 18 24 60 CLASSIFICADO 

38 
Guilherme Francisco Bonete de 
Oliveira 6 18 24 60 CLASSIFICADO 

39 Mônica Lopes de Almeida 6 18 24 60 CLASSIFICADO 
40 João Victor Lima Delarcos 5 19 24 60 CLASSIFICADO 

41 
Yuri Oliveira de Magalhães 
Giehl 3 21 24 60 CLASSIFICADO 

42 Alexsander Paz Landim 8 15 23 57,5 CLASSIFICADO 
43 Sandryele de Oliveira Ramos 8 15 23 57,5 CLASSIFICADO 

44 
Adson Gabriel Rodrigues Frei-
tas de Arruda 7 16 23 57,5 CLASSIFICADO 

45 
Nathália Vitória Schmeing da 
Silva 7 16 23 57,5 CLASSIFICADO 

46 Aline Pereira Marques 6 17 23 57,5 CLASSIFICADO 
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47 
Ana Gabriela Nobres Teixeira 
da Silva 5 18 23 57,5 CLASSIFICADO 

48 Jade Cristina Rosa de Almeida 5 18 23 57,5 CLASSIFICADO 
49 Laís de Souza Almeida 3 20 23 57,5 CLASSIFICADO 
50 Caroline Silva 6 16 22 55 CLASSIFICADO 
51 João Vitor Ferreira Rodrigues 4 18 22 55 CLASSIFICADO 
52 Matheus Moraes Caixeta 3 19 22 55 CLASSIFICADO 
53 Francimara de Jesus Silva 7 14 21 52,5 CLASSIFICADO 
54 Lucas Teodoro Gomes 7 14 21 52,5 CLASSIFICADO 

55 
Gabrieli Caroline Nuernberg 
Gois 6 15 21 52,5 CLASSIFICADO 

56 João Paulo Boeri de Moraes 6 15 21 52,5 CLASSIFICADO 

57 
Larissa Medeiros Rorigues 
Trovão 6 15 21 52,5 CLASSIFICADO 

58 Karolyne Lima Silva 5 16 21 52,5 CLASSIFICADO 
59 Marlon de Souza Gualberto 5 16 21 52,5 CLASSIFICADO 
60 Rogério Souza de Morais 5 16 21 52,5 CLASSIFICADO 
61 Valéria Galiassi Cotrim 5 16 21 52,5 CLASSIFICADO 
62 Welington Berbel Nascimento 5 16 21 52,5 CLASSIFICADO 
63 Luan Felipe Bitencourt Zort 4 17 21 52,5 CLASSIFICADO 
64 Pâmela Anacleto Poletini 4 17 21 52,5 CLASSIFICADO 
65 Gabrielle Rocha Vunjão 7 13 20 50 CLASSIFICADO 
66 Karoline Rodrigues da Silva 7 13 20 50 CLASSIFICADO 

67 
Isabela Lyandra Marques Fer-
reira 6 14 20 50 CLASSIFICADO 

68 Mariane Ferreira Neves 6 14 20 50 CLASSIFICADO 
69 Leonardo Leonel dos Santos 5 15 20 50 CLASSIFICADO 
70 Ludmilla dos Santos Oliveira 5 15 20 50 CLASSIFICADO 

71 
Marcos Aparecido e Silva Al-
meida 5 15 20 50 CLASSIFICADO 

72 Rodrigo Sales Borges 5 15 20 50 CLASSIFICADO 
73 Daniel Ladeira da Silva 4 16 20 50 CLASSIFICADO 
74 Gregor Gimenez Neves da Silva 4 16 20 50 CLASSIFICADO 
75 Valesca Fernandes da Silva 3 17 20 50 CLASSIFICADO 

76 
Renata Tamyres Faustino de 
Farias 6 13 19 47,5 NÃO HABILITADO 

77 Karoline Fernanda Ramos 5 14 19 47,5 NÃO HABILITADO 

78 
Kayke Breno Gonçalves de 
Oliveira 5 14 19 47,5 NÃO HABILITADO 

79 Nathaly Silva Pizzatto 5 14 19 47,5 NÃO HABILITADO 
80 Valéria dos Santos Mendes 5 14 19 47,5 NÃO HABILITADO 
81 Willian Romão dos Santos 5 14 19 47,5 NÃO HABILITADO 

82 
Igor Júnior Zoratti Leonel Mo-
raes 4 15 19 47,5 NÃO HABILITADO 

83 
Leidiane Kupodonepá Calome-
zoré 6 12 18 45 NÃO HABILITADO 

84 Marinéia Idália de Lima 6 12 18 45 NÃO HABILITADO 
85 Danielly Karoline Chiquezi 4 14 18 45 NÃO HABILITADO 
86 Edivan de Souza Silva 4 14 18 45 NÃO HABILITADO 
87 Kayque Victor Santander Bar- 3 15 18 45 NÃO HABILITADO 
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bosa da Silva 
88 Hayssa Carla da Silva Ghisleri 6 11 17 42,5 NÃO HABILITADO 

89 
Pedro Henrique Gonçalves 
Marques de Souza 3 14 17 42,5 NÃO HABILITADO 

90 
Ana Elvanira Ribeiro da Paz 
Camargo 2 15 17 42,5 NÃO HABILITADO 

91 Tiago Ramos Dourado 8 8 16 40 NÃO HABILITADO 
92 Osmar Clemente da Silva 6 10 16 40 NÃO HABILITADO 

93 
Marcielly Odam dos Santos 
Almeida 5 11 16 40 NÃO HABILITADO 

94 Irlene Pereira da Rocha 4 12 16 40 NÃO HABILITADO 
95 Gleice Morgana Linhares 3 13 16 40 NÃO HABILITADO 

96 
Nathanna Alves Daniel Rodri-
gues 4 11 15 37,5 NÃO HABILITADO 

97 
Pedro Arthur Pereira Vaconce-
los 3 11 14 35 NÃO HABILITADO 

98 Queila Carina Pereira da Rocha 4 9 13 32,5 NÃO HABILITADO 
99 Suelen Silva de Oliveira Bispo 3 10 13 32,5 NÃO HABILITADO 

100 
Bruna Cristina de Oliveira Cor-
ta 3 8 11 27,5 NÃO HABILITADO 

101 Thaismara Ferreira Moreira 2 8 10 25 NÃO HABILITADO 
102 Amanda da Silva Souza NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

103 
Ana Eliza Lucena Cerqueira 
Caldas NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

104 Ana Paula Dias da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
105 Caio Leandro Sokolosk NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
106 Caroline Nascimento de Jesus NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
107 Daniel de Oliveira Antoniassi NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
108 Daniel Vieira Gonçalves NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
109 Ediem Victor Alves de Goes NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
110 Elaine Cristina da Silva Dias NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
111 Felipe Lucas de Souza NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
112 Francieli Costa de Oliveira NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
113 Igor Roberto Freitas Guedes NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
114 Jefferson Pereira dos Santos NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
115 Jefferson Ravelly Gomes Alves NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
116 Jéssica Aparecida Alves NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

117 
Jéssica Custódio do Nascimen-
to Duarte NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

118 João Manoel dos Santos NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
119 Leandro Velasco Bortoni NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
120 Leonardo Gomes Pereira NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
121 Letícia Barros Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

122 
Luiza Franco Carvalho Todes-
chini NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

123 Márcia Barbosa do Nascimento NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

124 
Marcos Reinaldo Parada do 
Prado NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

125 
Maria Eduarda Lussani Bezerra 
da Costa NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
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126 
Mateus Américo dos Santos 
Ferraresso NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

127 Maycon Vinícius Dourados NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
128 Natália Farias dos Santos NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

129 
Nathália Carollainy Anunciação 
de Souza NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 

130 Raquel de Amorim Pedro NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
131 Renan Naon Darolt Rebelo NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
132 Sabrina Oliveira de Souza NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
133 Vinicius Oliveira da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILITADO 
 

Nível Médio 

 

nº 
Nome do Candida-
to(a)  Atualidades 

Rac. Lógi-
co Português 

Noções 
de Inf. Total Pontos 

Situação do 
candidato 

1 
Elyan Vicente de  
Souza Silva 8,00 6,00 7,00 9,00 30,00 75,00 APROVADO 

2 
Samuel Dionísio 
dos Santos Alves 9,00 6,00 6,00 9,00 30,00 75,00 APROVADO 

3 
Thiago Augusto 
Barbosa de Souza 9,00 7,00 6,00 8,00 30,00 75,00 APROVADO 

4 
Wilcker Fernandes 
da Silva 10,00 7,00 6,00 7,00 30,00 75,00 APROVADO 

5 
Gabriel Nicolas 
Arantes Martins 9,00 8,00 5,00 8,00 30,00 75,00 APROVADO 

6 
Junio Pessoa Tar-
quete 7,00 8,00 5,00 10,00 30,00 75,00 APROVADO 

7 
Anderson Bezerra 
Leal 8,00 8,00 4,00 10,00 30,00 75,00 APROVADO 

8 
Lucas de Carvalho 
Souza 9,00 8,00 4,00 9,00 30,00 75,00 APROVADO 

9 Daiane da Silva  8,00 8,00 6,00 7,00 29,00 72,50 APROVADO 

10 
Iara Carneiro da 
Silva Campos 8,00 7,00 6,00 8,00 29,00 72,50 APROVADO 

11 
Igor Cavânia Pi-
nheiro dos Santos 10,00 5,00 5,00 9,00 29,00 72,50 APROVADO 

12 
André do Prado 
Silveira 7,00 9,00 4,00 9,00 29,00 72,50 APROVADO 

13 
Jonata Pessoa Tar-
quete 4,00 8,00 6,00 10,00 28,00 70,00 APROVADO* 

14 
Ayron Bruno C. 
Domingos 6,00 8,00 5,00 9,00 28,00 70,00 APROVADO* 

15 
Thayná  Meira 
Costa 9,00 6,00 5,00 8,00 28,00 70,00 APROVADO* 

16 
Pâmella Borguete 
Lara 9,00 6,00 3,00 10,00 28,00 70,00 APROVADO* 

17 
Giovanna Mendes 
Souza 8,00 6,00 5,00 8,00 27,00 67,50 CLASSIFICADO 

18 
Hemerson de Sou-
za Santos Júnior 10,00 5,00 4,00 8,00 27,00 67,50 CLASSIFICADO 

19 Jaqueline Teixeira 8,00 7,00 4,00 8,00 27,00 67,50 CLASSIFICADO 
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de Oliveira 

20 
João Lincoln Perei-
ra Rocha  8,00 7,00 4,00 8,00 27,00 67,50 CLASSIFICADO 

21 
David Brenner dos 
Reis Silva 6,00 7,00 6,00 7,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

22 
Natiely Mendes 
Vieira 8,00 6,00 6,00 6,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

23 
Chrislem Nayara 
Alves Rodrigues 7,00 5,00 5,00 9,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

24 
Cristifani Cordeiro 
da Silva Santana 9,00 7,00 4,00 6,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

25 
Ramon Fernandes 
de Oliveira Reche 9,00 5,00 4,00 8,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

26 
Renan Souza de 
Luna 8,00 7,00 4,00 7,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

27 
Thiago Cícero Sou-
za da Silva 8,00 7,00 2,00 9,00 26,00 65,00 CLASSIFICADO 

28 
Kamilla Claudino 
da Silva 6,00 5,00 6,00 8,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

29 
Rafael da Silva 
Santos 7,00 5,00 6,00 7,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

30 
Romanty Ézer da 
Silva Santos 6,00 6,00 6,00 7,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

31 Andressa Reis Luz 7,00 4,00 5,00 9,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

32 
Hranielly Andreza 
de campos Jesus 7,00 5,00 5,00 8,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

33 
Ingrid Cristina da 
Silva 7,00 5,00 5,00 8,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

34 
Giovana Gueirins 
da Silva 6,00 8,00 4,00 7,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

35 
Gustavo Henrique 
Barbosa Sene  6,00 6,00 4,00 9,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

36 
Jadiel Miquéias 
Nunes Silva 7,00 7,00 4,00 7,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

37 
Joanderson Melo 
Costa 7,00 5,00 4,00 9,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

38 

João Victor Barbo-
sa Freitas de Al-
meida 5,00 9,00 4,00 7,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

39 
Deric Diogo Gue-
des 9,00 5,00 3,00 8,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

40 
Eduarda Beatriz 
Pereira Costa 7,00 5,00 3,00 10,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

41 
Ludmylla Suellen 
Woll Oenning 7,00 8,00 3,00 7,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

42 
Maicon Douglas 
Souza Amajunepá 7,00 7,00 3,00 8,00 25,00 62,50 CLASSIFICADO 

43 
Adriano da Costa 
Lemes 7,00 3,00 5,00 9,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

44 
Bruno Silva Men-
des 7,00 4,00 5,00 8,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

45 
Gustavo Henrique 
dos Santos Cunha 8,00 6,00 5,00 5,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 
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46 
Revair Antônio de 
Souza Júnior 8,00 8,00 5,00 3,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

47 
Ana Carolina da 
Silva Duarte 9,00 4,00 4,00 7,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

48 
Eduardo Campos 
de Oliveira 5,00 6,00 4,00 9,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

49 
Gilson Sabino do 
Carmo Silva 8,00 2,00 4,00 10,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

50 
Mauro Jorge do 
Nascimento Júnior  9,00 3,00 4,00 8,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

51 
Nardilly  Cristiny D. 
de Alencar 8,00 4,00 4,00 8,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

52 
Alisson Abraão 
Leite da Silva 6,00 7,00 3,00 8,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

53 
Franco Augusto 
Lima Weber 8,00 7,00 3,00 6,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

54 
Gabriel Mario Viei-
ra Ehle 9,00 3,00 3,00 9,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

55 
Lisa de Medeiros 
Marques 7,00 6,00 3,00 8,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

56 
Igor Matheus Viana 
Ferreira Louzada 10,00 7,00 2,00 5,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

57 
Daniel Carlos Fa-
lanque Maltez 9,00 5,00 0,00 10,00 24,00 60,00 CLASSIFICADO 

58 
Maysa Moreira 
Xavier Meir 4,00 5,00 6,00 8,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

59 
Taisa dos Santos 
Arruda 9,00 2,00 6,00 6,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

60 
Ana Victória Olivei-
ra Rosa 5,00 5,00 5,00 8,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

61 
Gabriel Filipe Al-
mada dos Santos 7,00 5,00 5,00 6,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

62 
Thalia da Silva Zan-
ardi 9,00 2,00 5,00 7,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

63 
Alan Vinicio da 
Cruz Alves 6,00 8,00 4,00 5,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

64 
Carlos Samuel Silva 
Oliveira 6,00 6,00 4,00 7,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

65 
Ana Caroline Oli-
veira Rodrigues 8,00 4,00 3,00 8,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

66 
Kaique de Carvalho 
Pereira 8,00 3,00 3,00 9,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

67 
Thassiano Henri-
que Paulino Borges 8,00 4,00 3,00 8,00 23,00 57,50 CLASSIFICADO 

68 
Ellendyane Forte 
Fária 3,00 4,00 6,00 9,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

69 
Cristhian David 
Sandri Almicci 7,00 4,00 5,00 6,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

70 
Fernanda Mange-
rona Simioni 5,00 4,00 5,00 8,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

71 
Gabriel Machado 
Favetti 5,00 5,00 5,00 7,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

72 
João Pedro Arantes 
de Souza  5,00 6,00 5,00 6,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 
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73 
Luiz Henrique dos 
Santos Lima 6,00 4,00 5,00 7,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

74 
Ádrya Menezes de 
Sousa Borges 5,00 6,00 4,00 7,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

75 
Gabriel Ramos 
Aguiar 5,00 6,00 4,00 7,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

76 
Geovan Rafael dos 
Santos 6,00 6,00 4,00 6,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

77 
Igor Danilo Morais 
de Oliveira 5,00 6,00 4,00 7,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

78 
Fellype Rocha do 
Nascimento 7,00 5,00 3,00 7,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

79 
Flavyani Inácio da 
S. Santos 8,00 5,00 3,00 6,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

80 

Jhonnathan Henri-
que dos Santos 
Dias da Silva 5,00 6,00 2,00 9,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

81 
Taisa do Espirito 
Santo Bispo 8,00 3,00 2,00 9,00 22,00 55,00 CLASSIFICADO 

82 
Rafael Cruz dos 
Santos 2,00 2,00 7,00 10,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

83 
Abner Deluque 
Sancoré Silva 7,00 4,00 5,00 5,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

84 
Felipe da Silva Ale-
xandre 5,00 4,00 5,00 7,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

85 
Flávia Oliveira da 
Silva 4,00 7,00 5,00 5,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

86 Karen Cristina Silva 3,00 5,00 5,00 8,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

87 
Sara Emilly Benitiz 
dos Santos 6,00 4,00 5,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

88 
Vinicius Ormundo 
Teixeira 5,00 5,00 5,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

89 
Analice Aparecida 
Santana Falanqui 8,00 5,00 4,00 4,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

90 
Franciely de Cam-
pos Souza 7,00 4,00 4,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

91 
Isabela Falanque 
dos Santos 8,00 4,00 4,00 5,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

92 
José Marllen Alves 
dos Santos 6,00 5,00 4,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

93 

Talita Estefani Nas-
cimento Araújo 
Bica 8,00 5,00 4,00 4,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

94 
Vanessa Costa da 
Silva 7,00 4,00 4,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

95 
Cristiano Francisco 
Campos Boin 5,00 4,00 3,00 9,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

96 
Daiely de Souza 
Santos 7,00 5,00 3,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

97 
Fabiana Souza Cos-
ta 7,00 4,00 3,00 7,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

98 
Felipe Santiago 
Costa Carvalho 5,00 6,00 3,00 7,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

99 Francisco Joaquim 7,00 6,00 3,00 5,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 
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de Souza Júnior 

100 
Isabella Monick 
Mendes da Silva 5,00 5,00 3,00 8,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

101 
Isis Jordanna Alves 
Santos 6,00 7,00 3,00 5,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

102 
Josielma Marinho 
da  Silva 3,00 7,00 3,00 8,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

103 
Karizia Gabriela de 
Jesus 5,00 6,00 3,00 7,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

104 
Carlos Daniel Dias 
Silva 8,00 7,00 2,00 4,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

105 
Ítalo Dantas Barbo-
sa 9,00 4,00 2,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

106 
Ketllyn Lourenço 
Souza 6,00 7,00 2,00 6,00 21,00 52,50 CLASSIFICADO 

107 
Angela da Silva 
Nascimento 6,00 4,00 5,00 5,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

108 
Mikael Stéffano da 
Silva Corrêa 6,00 5,00 5,00 4,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

109 
Dhionnes Forte 
Silva 6,00 4,00 4,00 6,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

110 
Karla Rizia Zocal de 
Andrade 7,00 5,00 4,00 4,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

111 
Lorena Soares de 
Oliveira 4,00 8,00 3,00 5,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

112 
Pedro Arthur Gar-
cia Braga 5,00 4,00 3,00 8,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

113 
Vinícius de Oliveira 
Verga 7,00 6,00 2,00 5,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

114 
Luiz Tafarel Rodri-
gues da Silva 5,00 5,00 1,00 9,00 20,00 50,00 CLASSIFICADO 

115 
Geovanna Luiza da 
Silva 5,00 3,00 6,00 5,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

116 
Edilson Braz da 
Silva Júnior 5,00 2,00 5,00 7,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

117 
Pedro Henrik Ro-
drigues Padilha 7,00 3,00 5,00 4,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

118 
Caroline Sampaio 
Morais 7,00 2,00 4,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

119 
Danielly Lima da 
Silva 3,00 6,00 4,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

120 Dhiellen Forte Silva 4,00 3,00 4,00 8,00 19,00 47,50 
NÃO HABILI-
TADO 

121 
Gleiciane Arruda 
dos Santos 8,00 2,00 4,00 5,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

122 
João Felipe da Silva 
Figueiredo 6,00 3,00 4,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

123 
Iarissa Aparecida 
Marcelino de Pinho 6,00 5,00 4,00 4,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

124 
Michele Daiane de 
Lima Gomes 5,00 3,00 4,00 7,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

125 
Carla Vitória Do-
mingos de Oliveira 6,00 4,00 3,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

126 Daniela Dias da 8,00 3,00 3,00 5,00 19,00 47,50 NÃO HABILI-
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Silva TADO 

127 
Fernanda Mello de 
Oliveira 7,00 3,00 3,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

128 
Geovanna Apareci-
da Silva Galiassi 8,00 4,00 3,00 4,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

129 
Givaldo Romão da 
Silva 5,00 6,00 3,00 5,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

130 
Sabrina Eduarda 
Rodrigues 8,00 3,00 3,00 5,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

131 
Thassiane Borges 
Malaquias Ribeiro 8,00 5,00 3,00 3,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

132 
Valéria dos Santos 
Soares 5,00 5,00 3,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

133 
Thayná Cleysla 
Arruda de Souza 7,00 3,00 2,00 7,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

134 
Valúcia Caline C. da 
Silva 7,00 4,00 2,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

135 
Yuri Ramon Maga-
lhães Pereira Leite 7,00 6,00 2,00 4,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

136 
Marcos Lourenço 
Lima da Silva 9,00 3,00 1,00 6,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

137 
Raylanny Kamili 
Silva de Souza 5,00 6,00 1,00 7,00 19,00 47,50 

NÃO HABILI-
TADO 

138 
Flavianne de Sá 
Santos 4,00 3,00 6,00 5,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

139 
João Carlos Santos 
Silva 3,00 3,00 6,00 6,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

140 
Chrigor Júnior Ro-
drigues Ferreira 3,00 5,00 5,00 5,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

141 
Laura Beatriz da 
Silva Gervazoni 6,00 3,00 5,00 4,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

142 
Yara Oliveira dos 
Santos 6,00 4,00 5,00 3,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

143 
Adriani Alves Gon-
çalves 7,00 1,00 4,00 6,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

144 Camily Dias Buck 6,00 1,00 4,00 7,00 18,00 45,00 
NÃO HABILI-
TADO 

145 
Karisa  Lira de Sou-
za 5,00 4,00 4,00 5,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

146 

Marcelli Lorranny 
Figueiredo Pinho 
da Silva 2,00 8,00 4,00 4,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

147 
Adriana dos Santos 
Belarmino 7,00 4,00 3,00 4,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

148 
Henrique Miranda 
de Oliveira 6,00 4,00 3,00 5,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

149 
Jéssica Ellen dos 
Santos Pereira 7,00 5,00 3,00 3,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

150 
Alfredo Henrique 
Elizeu Ribeiro 5,00 3,00 2,00 8,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

151 
Carlos Eduardo 
Pereira Sandri 6,00 8,00 2,00 2,00 18,00 45,00 

NÃO HABILI-
TADO 

152 Eliel da Silva Dias 4,00 6,00 2,00 6,00 18,00 45,00 
NÃO HABILI-
TADO 
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153 
Lucas Aparecido 
Ferreira 5,00 3,00 5,00 4,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

154 
Roger Moreira dos 
Santos 4,00 4,00 5,00 4,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

155 
Ellen Kétzen Silva 
dos Santos 3,00 3,00 4,00 7,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

156 Joice Morais Ditadi 6,00 2,00 4,00 5,00 17,00 42,50 
NÃO HABILI-
TADO 

157 
Kênia Maria Souza 
Carvalho 5,00 4,00 4,00 4,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

158 
Matheus Henrique 
do Carmo Macedo 3,00 4,00 4,00 6,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

159 
Lindomar Leni de 
Castro Júnior 6,00 2,00 3,00 6,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

160 
Andrielly Marcela 
dos Santos Pereira 3,00 3,00 3,00 8,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

161 
Carlos Eduardo da 
Silva Santos 5,00 6,00 3,00 3,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

162 
Gabryelle Monik de 
Almeida Arantes 4,00 5,00 3,00 5,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

163 
Gislaine dos Santos 
Rodrigues 3,00 4,00 3,00 7,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

164 
Gustavo Pereira 
Ramos 6,00 4,00 3,00 4,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

165 
Julio César Eliene 
de Almeida 6,00 4,00 3,00 4,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

166 
Maria Jaqueline da 
Silva Costa 5,00 5,00 3,00 4,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

167 
Otávio de Assis 
Santos 5,00 4,00 3,00 5,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

168 
Carla Danielle Bor-
ges Pereira 6,00 2,00 2,00 7,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

169 
Vinicíus Aparecido 
Silva Vainer 6,00 3,00 2,00 6,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

170 
Luiz Henrique De-
marchi 6,00 3,00 1,00 7,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

171 
Romário de Araújo 
Costa 6,00 5,00 1,00 5,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

172 
Victor Gimenez 
Robles 5,00 4,00 1,00 7,00 17,00 42,50 

NÃO HABILI-
TADO 

173 
Adrielly Mamedes 
Pereira 5,00 1,00 5,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

174 
Larissa Amanda de 
Assis Araújo 3,00 3,00 5,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

175 
Filipi Benites da 
Costa 3,00 3,00 4,00 6,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

176 
Leandro Henrique 
Dias Santos 2,00 3,00 4,00 7,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

177 
Maria Eduarda 
Mendes da Silva 4,00 1,00 4,00 7,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

178 
Noemy Machado 
Moreira 3,00 4,00 4,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

179 
Thaynara Chrystini 
dos Santos Silva 4,00 2,00 4,00 6,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 
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180 
Agenor Belarmino 
da Silva Neto 5,00 4,00 3,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

181 
Alex da Silva Araú-
jo 5,00 5,00 3,00 3,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

182 
Breno Bordin Batis-
ta Campo 4,00 2,00 3,00 7,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

183 
Lucas de  Santana 
Nascimento 3,00 3,00 3,00 7,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

184 
Shirley da Silva 
Alexandre 6,00 4,00 3,00 3,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

185 
Amábili Rodrigues 
Figueiredo 6,00 3,00 2,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

186 Daniele da Silva 6,00 1,00 2,00 7,00 16,00 40,00 
NÃO HABILI-
TADO 

187 
Tiago Silva da Cos-
ta 7,00 3,00 2,00 4,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

188 
Welika Teixeira 
Alves 4,00 7,00 2,00 6,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

189 
Angelina Rodrigues 
da Silva 4,00 6,00 1,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

190 
Lucas Pinto de 
Jesus 5,00 5,00 1,00 5,00 16,00 40,00 

NÃO HABILI-
TADO 

191 Naiara Aline Terres 6,00 1,00 5,00 3,00 15,00 37,50 
NÃO HABILI-
TADO 

192 Patiel da Silva 3,00 3,00 5,00 4,00 15,00 37,50 
NÃO HABILI-
TADO 

193 
Thalwan Henrique 
dos Santos 6,00 2,00 4,00 3,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

194 
Edimara de Souza 
Silva 6,00 2,00 3,00 4,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

195 

Hemilly Giovanna 
Faria Lourenço 
Pereira 7,00 2,00 3,00 3,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

196 
Henrique Lopes de 
Almeida 3,00 4,00 3,00 5,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

197 
Karolina Rocha 
Vunjão 6,00 1,00 3,00 5,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

198 Alan de Souza Silva 5,00 4,00 2,00 4,00 15,00 37,50 
NÃO HABILI-
TADO 

199 
Anderson Apareci-
do Souza da Guia 4,00 3,00 2,00 6,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

200 
Camila de França 
Onning  3,00 4,00 2,00 6,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

201 

Carlos Eduardo 
Alves Oliveira de 
Souza 7,00 2,00 2,00 4,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

202 
Jaiane dos Santos 
Silva 6,00 2,00 2,00 5,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

203 
Welington Gregó-
rio de Souza 4,00 4,00 2,00 6,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

204 
José Rodolfo San-
tos Fermino 5,00 4,00 1,00 5,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

205 
Matheus Silva de 
Ramos 4,00 2,00 1,00 8,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 
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206 
Andrei Silva Cam-
pos 8,00 1,00 0,00 6,00 15,00 37,50 

NÃO HABILI-
TADO 

207 
Aline Santana dos 
Santos 4,00 4,00 4,00 2,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

208 
Camile Nunes dos 
Santos 4,00 2,00 4,00 4,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

209 
Sandy da Silva Sou-
za 4,00 1,00 4,00 5,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

210 
Victor Gabriel No-
bres 3,00 3,00 4,00 4,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

211 
Bruna Letícia Perei-
ra da Silva 4,00 4,00 3,00 1,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

212 
Daniel Chiquezi 
Júnior 7,00 2,00 3,00 2,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

213 
Dellis Annie Verne-
que Dias 4,00 3,00 3,00 4,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

214 
Ingridi Micaele 
Ximenes Pereira 2,00 3,00 3,00 6,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

215 
Kamila Paulino da 
Silva 3,00 2,00 3,00 6,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

216 
karla Cristina da 
Silva Nobres 6,00 3,00 3,00 2,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

217 
Maria Vitória Dias 
de Sousa 7,00 1,00 3,00 3,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

218 Milena Santos Silva 4,00 2,00 3,00 5,00 14,00 35,00 
NÃO HABILI-
TADO 

219 
Thayse Leandra 
Santos da Silva 3,00 1,00 3,00 7,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

220 
Maria Fernanda F. 
Gomes 4,00 6,00 2,00 2,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

221 
Ana Vitória Mene-
gat Vidrago 6,00 1,00 1,00 6,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

222 
Vinicius Silva Me-
nacho 4,00 4,00 1,00 5,00 14,00 35,00 

NÃO HABILI-
TADO 

223 
Alex Júnior Gomes 
de Castro 2,00 2,00 4,00 5,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

224 
Bárbara Cristina de 
Arruda Santos 4,00 0,00 4,00 5,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

225 
Karine Vitória Cor-
reia Pinto 3,00 1,00 3,00 6,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

226 
Thamyres dos San-
tos David 3,00 3,00 3,00 4,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

227 
Vinícius Mariano 
da Silva 3,00 3,00 3,00 4,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

228 
Evillyn Bianca da 
Silva 5,00 4,00 2,00 2,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

229 
Ezequiel Pires Fari-
as 7,00 1,00 2,00 3,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

230 
Hayadiny Moreira 
da Conceição 4,00 0,00 2,00 7,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

231 
Lucas Vinícius Do-
mingos da Silva 4,00 3,00 2,00 4,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

232 
Rean Antônio da 
Silva 4,00 4,00 2,00 3,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 
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233 
Tatiane Silva de 
Souza 3,00 3,00 2,00 5,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

234 
Ana Carla Maia 
Figueiredo  7,00 3,00 1,00 2,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

235 
Andressa Karla da 
Silva Magalhães  4,00 2,00 1,00 6,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

236 
Gracielly da Silva 
Guilherme 4,00 3,00 1,00 5,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

237 
Hágata Marques 
Paulino 3,00 5,00 1,00 4,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

238 
Mariza Maria da 
Silva 4,00 5,00 1,00 3,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

239 

Sandrieli Caroline 
Santana dos Santos     
2848044-9 - 
SSP/MT 3,00 4,00 1,00 5,00 13,00 32,50 

NÃO HABILI-
TADO 

240 
Valter Moreira 
Neto 3,00 2,00 4,00 3,00 12,00 30,00 

NÃO HABILI-
TADO 

241 
Meire Nunes de 
Almeida 4,00 3,00 3,00 2,00 12,00 30,00 

NÃO HABILI-
TADO 

242 
Aryana Sterfany 
Conceição Silva 4,00 1,00 2,00 5,00 12,00 30,00 

NÃO HABILI-
TADO 

243 
Marcos Surubi 
Costa Leite Guia 3,00 5,00 2,00 2,00 12,00 30,00 

NÃO HABILI-
TADO 

244 
Maicon da Silva 
Nascimento  6,00 2,00 1,00 3,00 12,00 30,00 

NÃO HABILI-
TADO 

245 
Isabela Batista  de 
Souza 2,00 1,00 3,00 5,00 11,00 27,50 

NÃO HABILI-
TADO 

246 
Kaio Rafhael Alves 
dos Santos 3,00 1,00 3,00 4,00 11,00 27,50 

NÃO HABILI-
TADO 

247 
Adiely Guimarães 
dos Santos 6,00 1,00 2,00 2,00 11,00 27,50 

NÃO HABILI-
TADO 

248 
Diogo Venancio de 
Oliveira Soares 3,00 5,00 2,00 1,00 11,00 27,50 

NÃO HABILI-
TADO 

249 Luana Luz Mello 4,00 0,00 2,00 5,00 11,00 27,50 
NÃO HABILI-
TADO 

250 

Suyane Jasmine 
Manepá Uaquixi-
nepá 4,00 2,00 1,00 4,00 11,00 27,50 

NÃO HABILI-
TADO 

251 
Mateus Magalhães 
da Silva 3,00 1,00 3,00 3,00 10,00 25,00 

NÃO HABILI-
TADO 

252 
Gabrielly Cristina 
Ferreira Marcelo  4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 25,00 

NÃO HABILI-
TADO 

253 
Ranielly Mayara 
dos Santos Araújo 2,00 2,00 2,00 4,00 10,00 25,00 

NÃO HABILI-
TADO 

254 
Neuza Gabrielly 
Silva de Oliveira 4,00 2,00 1,00 3,00 10,00 25,00 

NÃO HABILI-
TADO 

255 
Higor Figueiredo 
da Costa 3,00 2,00 3,00 1,00 9,00 22,50 

NÃO HABILI-
TADO 

256 Darley dos Santos 5,00 0,00 0,00 4,00 9,00 22,50 
NÃO HABILI-
TADO 

257 
Vilma Aparecida da 
Silva  3,00 0,00 3,00 2,00 8,00 20,00 

NÃO HABILI-
TADO 

258 Vanessa Martins 3,00 2,00 1,00 2,00 8,00 20,00 NÃO HABILI-
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Pereira TADO 

259 
Jonathan da Silva 
Lima 3,00 1,00 0,00 4,00 8,00 20,00 

NÃO HABILI-
TADO 

260 
Andreyna Ludmilla 
de Jesus Prado 1,00 2,00 1,00 3,00 7,00 17,50 

NÃO HABILI-
TADO 

261 
Aderllany Concei-
ção da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

262 
Aderson Oliveira 
Pereira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

263 
Andreyna Sertão 
Paca  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

264 
Andrielly Machado 
Oliveira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

265 
Bruna Gonçalves 
da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

266 
Calsuliana Figuei-
redo da Costa NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

267 
Carlos Bruno Moa-
res da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

268 Cremair Lopes Lira  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-
TADO 

269 
Danielly Fonseca 
de Jesus  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

270 
Davi da Silva Cam-
pos NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

271 
Elizandra da silva 
Custódio NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

272 
Emanuelli Deniaire 
Celestino Brandoni NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

273 
Érica Rosário Cos-
mo NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

274 
Estefany Winy Sou-
za Oliveira da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

275 
Evellyn Lohayne 
Castro Bonfim NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

276 
Evelyn Ilmara dos 
Santos Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

277 
Everson da Silva 
Pereira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

278 
Everton Silva Perei-
ra NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

279 

Felipe Eduardo 
Camargo Pedroso 
da Silva 

NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-
TADO 

280 
Felipe Lemes da 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

281 
Franciele Nunes 
Borges NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

282 
Gemerson da Silva 
Lino NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

283 Iris Daniely da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-
TADO 

284 
Jalb Mascionilo da 
Silva Pereira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 
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285 
Jefferson Silva da 
Costa NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

286 
João Gabriel Oen-
ning da Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

287 
José Rufino Rodri-
gues Júnior NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

288 
José Wellington 
Lopes Alexandre NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

289 
Jussara Vitória da 
Silva Rodrigues NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

290 
Kamilly Josetti de 
Oliveira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

291 
Karoline da Costa 
Silva Neves NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

292 Lara Alves Parada NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-
TADO 

293 
Larissa de Assun-
ção Costa NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

294 
Leonardo dos San-
tos Dias Araújo NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

295 
Lohayne Gabrielli 
de Almeida Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

296 
Marcelo Cristiano 
Ferreira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

297 
Marco Antônio das 
Neves Asnal NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

298 
Marco Antônio de 
Oliveira Ferreira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

299 
Mateus da Silva 
Figueiredo NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

300 
Micaeli Catrini Lira 
Pereira NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

301 
Micaelli Moreira 
Alves NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

302 
Nadilla Beatriz da 
Silva Lopes  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

303 
Nathália Borges de 
Lima  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

304 
Nicolas Eduardo 
Alves Branco NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

305 
Núbia Aparecida da 
Silva Leite NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

306 
Pablo Ribeiro 
Neckel NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

307 
Priscila dos Santos 
Severino NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

308 
Rafael Justiniano 
da Costa NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

309 
Rafaela Kaiser Mel-
chiors NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

310 
Raila Rodrigues da 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

311 
Raniele Almeida 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 
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312 
Raynara Fernades 
Costa NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

313 
Rodrigo G. da Silva 
Alves NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

314 
Ronalt Ferreira da 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

315 
Ryan Felipe de 
Oliveira Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

316 
Tatiane dos Santos 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

317 
Thaisa Cosmo da 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

318 
Victória Costa Al-
ves Correa NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

319 
Vitória dos Santos 
Silva NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

320 
Vitória Rodrigues 
Quina NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

321 
Wellington Santos 
da Silva  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

322 
Wesley Antônio 
Silveira Gonzaga NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 

323 
Yuri Ferreira Aran-
tes de Jesus  NÃO COMPARECEU NÃO HABILI-

TADO 
 

No resultado acima, consta os nomes de todos os candidatos inscritos e a devida classificação, 

sendo que esta foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos na 

prova objetiva 

 

Os candidatos com a situação “APROVADO*”, aqueles que possuem a mesma pontuação, no 

entanto, não sabe-se quem tem prioridade pelo fato de ter que apresentar atestado de matrícula no 

ato da contratação, deverão obedecer aos critérios de desempate estabelecido pelo edital de abertura. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém no futuro possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do fórum e publicado no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

 

 

João Filho de Almeida Portela 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

PORTARIA  Nº  080/2017/DF. 
 

 
O Doutor  LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – Juiz de Direito Diretor do Fórum 
da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

 
Considerando os termos do Provimento nº 17/2017/CM de 13/11/2017, que dispõe sobre o 
recesso forense compreendido no período de 20 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 
2018; 

 
Considerando o disposto na Portaria nº 709/2017-PRES, de 22/11/2017, que estabelece o 
horário de expediente no período do recesso forense; 

 
RESOLVE: 

 
Alterar em parte a Portaria 077/2017/DF, que estabeleceu a Escala de Plantão Judiciário dos 
servidores desta comarca de Alto Garças, durante o Recesso: 
 
Onde se lê:  
 

PERÍODO SECRETARIA DA VARA ÚNICA TELEFONE 

20/12/2017 à 25/12/2017 Gerson Nunes Dos Santos – Gestor 
Judiciário 

(66)99959-4264 

 
Leia-se:  
 

PERÍODO SECRETARIA DA VARA ÚNICA TELEFONE 

20/12/2017 à 22/12/2017 Nélia Rodrigues Carvalho – Técnica 
Judiciária 

(66)99959-4264 

23/12/2017 à 25/12/2017 Gerson Nunes Dos Santos – Gestor 
Judiciário 

(66)99959-4264 

 
 
P. R. Cumpra-se, dando ciência aos servidores plantonista, remetendo cópia à Diretoria 
Geral, à Presidência, e Corregedoria Geral da Justiça. 
 
Alto Garças,  12  de  dezembro  de  2017. 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COEL 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ALTO GARÇAS 

 
 
PORTARIA  Nº  077/2017/DF. 
 
O Doutor  LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – Juiz de Direito Diretor do Fórum 
da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os termos do Provimento nº 17/2017/CM de 13/11/2017, que dispõe sobre o 
recesso forense compreendido no período de 20 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 
2018; 
 
Considerando o disposto na Portaria nº 709/2017-PRES, de 22/11/2017, que estabelece o 
horário de expediente no período do recesso forense; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a Escala de Plantão Judiciário dos servidores desta comarca de Alto Garças, 
durante o Recesso: 
 

PERÍODO SECRETARIA DA VARA ÚNICA TELEFONE 

20/12/2017 à 25/12/2017 Gerson Nunes Dos Santos – Gestor Judiciário (66)99959-4264 

26/12/2017 à 30/12/2017 Jhoseff de Morais França – Técnico Judiciário (66)99959-4264 
 

31/12/2017 à 03/01/2018 Roselei R. P. Strücker – Técnica Judiciária (66)99959-4264 
 

04/01/2018 à 07/01/2018 Rogério R. dos Santos – Analista Judiciário (66)99959-4264 
 

 

PERÍODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

20/12/2017 à 28/12/2017 Geraldo Rodrigues de Souza (66) 99954-1142 

29/12/2017 à 07/01/2018  Ruth Carnauba de Paiva Vieira (66)99954-3494 
 

P. R. Cumpra-se, dando ciência aos servidores plantonista, remetendo cópia à Diretoria Geral, à 
Presidência, e Corregedoria Geral da Justiça. 
 
Alto Garças,  05  de  dezembro  de  2017. 
 
 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE FELIZ NATAL 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS 
JURADOS PARA O ANO DE 2018 
 
O(A) Doutor(a) Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 
do  Júri  da  Comarca de Feliz Natal-MT, na forma da lei etc. 
                                             
F A Z  S A B E R ,  a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, foram alistados para 
compor o Corpo de Jurados do ano de 2018, nos termos do artigo 439 do Código de 
Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 
periódicas do Tribunal do Júri: 
 

N°. NOME PROFISSÃO 
1 ADRIANA DE POLLO VENDEDOR DE COMÉRCIO  

2 ADRIANE AUGUSTA DE MORAIS ODONTÓLOGO 

3 ALESSANDRA BLOCK SEIBT DONA DE CASA 

4 ALEX SANDRA FAGANELLO COMERCIANTE 

5 ANA CLAUDIA GALLON ESTUDANTE, BOLSISTA. 

6 ANDRIELI PEDROZO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

7 BEATRIZ MEGIOLARO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

8 CARLA APARECIDA LOREGIAN ESTUDANTE, BOLSISTA. 

9 CARLOS ALBERI RIGGO OUTROS 

10 CAROLINE CRISTIANE MENIN ESTUDANTE, BOLSISTA. 

11 CASSIARA WEBER VENDEDOR DE COMÉRCIO  

12 CINTHIA KODELSKI MAGALHÃES DONA DE CASA 

13 DELVAIR MARIA ALVES DE SOUZA CABELEIREIRO E BARBEIRO 

14 EDUARDO AUGUSTO KOPPER ESTUDANTE, BOLSISTA. 

15 ELIZANDRA SANDRIN OUTROS 

16 FABIULA DIAS DA SILVA SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

17 FLAVIA FRANCINE OLIVEIRA DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

18 FRANCISCA STEPHANY CARNEIRO DE 
SOUZA 

OUTROS 

19 GABRIEL CANSAN DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

20 GABRIEL SILVA SEDLACEK ESTUDANTE, BOLSISTA. 

21 GABRIELA BORTOLUZZI ESTUDANTE, BOLSISTA. 

22 GABRIELA CAMILA KRIEZER ESTUDANTE, BOLSISTA. 

23 ANA PAULA PUPO OUTROS 

24 GABRIELY KOBELISKI DE MOURA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

25 GERSON LOURENCO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

26 GESSICA BEGNINI ESTUDANTE, BOLSISTA. 

27 GESSICA ROBERTA GUISSO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

28 HELITON FERDINANDO ALMEIDA COMERCIANTE 

29 IGOR ISRAEL PIRES DA SILVA OUTROS 

30 INÊS BLOCK SEIBT DONA DE CASA 
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31 INGRYD LEAL AMORIM ESTUDANTE, BOLSISTA. 

32 ISADORA MATOS DOS REIS ESTUDANTE, BOLSISTA. 

33 JACIR JUNIOR SILIPRANDI ESTUDANTE, BOLSISTA. 

34 JAQUELINE DIAS CALIXTO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

35 JAZIARA GOISE STROSCHEIN BRINCKER ADMINISTRADOR 

36 JESSICA LUANA MIRANDOLA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

37 JESSICA SUELEN MARIOTTI DONA DE CASA 

38 JOÃO MARCOS ADONA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

39 JOICE FERNANDA VARELLA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

40 JOSE EDUARDO PEREIRA ITADMIK ESTUDANTE, BOLSISTA. 

41 JOSE FRANCISCO DE AGUIAR MOTORISTA DE VEÍCULOS  

42 JOSE ROBERTO DE SOUZA OUTROS 

43 JOSE WALTER BIANCO JUNIOR CONTADOR 

44 JOSEPE DANIEL GUISSO OUTROS 

45 KALINNA NEVES MACEDO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

46 LAERCIO LUIS PESAMOSCA FARMACÊUTICO 

47 LARISSA AMORIN OPERADOR DE IMPLEM. DE AGRI. 

48 CARLA ANDREA DEBASTIANI TONDELLO DONA DE CASA 

49 LEDA PATRICIA SILVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. 

50 LILIAN CASSIA TOMAZELLI SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

51 LILIAN DE ALEXANDRE MATTOS ESTUDANTE, BOLSISTA. 

52 LUANA PEREIRA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

53 LUBIA CAVALHEIRO NODARI DONA DE CASA 

54 LUCIANA BISPO CANDIDO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

55 LUIZ CARLOS BORTOLUZZI ESTUDANTE, BOLSISTA. 

56 MARCIA DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

57 MARCIO FABRICIO PAGNO ESTUDANTE, BOLSISTA. 

58 MARCIO GOMES DE OLIVEIRA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

59 MARIA ANTONIA FORTES DE SOUSA 
BATISTA 

VENDEDOR DE COMÉRCIO  

60 MARIA DEVANIR DA CONCEIÇAO FERREIRA DONA DE CASA 

61 MARIA PEREIRA ITADMIK PADEIRO, CONFEITEIRO  

62 MARIANA FELIX CALDEIRA DONA DE CASA 

63 MARISA TAPPARO SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

64 MATEUS MATOS DOS REIS OUTROS 

65 MERCIA BEDIN MENIN OUTROS 

66 NELCI SALETE BRIZOLA DONA DE CASA 

67 NESTOR RUSH OUTROS 

68 ODAIR JOSE PASSADOR AGRICULTOR 

69 OLAVIO DIOMAR HIBNER JUNIOR COMERCIANTE 

70 PATRICIA GONÇALVES PADILHA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

71 PAULA FRANCINE MARTINS GREFF ARQUITETO 

72 PAULO HENRIQUES LEHNEN MAZUREK EMPRESÁRIO 

73 PEDRINA JOSÉ DO VAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

74 PLINIO DE RAMOS ESPINDOLA TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

75 RAFAEL CANSAN DA SILVA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

76 RAIMUNDO SOUSA VIEIRA OUTROS 

77 CELIA APARECIDA DOS SANTOS MESQUITA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
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78 ROBSON MIQUEIA DE SOUZA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

79 RODRIGO DE LIMA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

80 SAIONARA CRISTINA DEBONA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

81 ANA CLAUDIA MARTOS DOS SANTOS OUTROS 

82 FRANCIELI SCHWAB DA SILVA PROFESSOR DE ENS.  MÉDIO 

83 IZILDINHA DA CONCEICAO PAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  

84 JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO PROFESSOR DE ENS.  SUPERIOR 

85 LEANDRO BORGO MARQUES MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

86 MARCIA VERDI TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

87 RAFAEL QUEIROZ LEAL ESTUDANTE, BOLSISTA. 

88 RODRIGO VARELA DOS SANTOS COMERCIANTE 

89 ROSANE SARTORI RAPOSO DONA DE CASA 

90 WILD VIEIRA MARTINS SECRETÁRIO,ESTENÓGRAFO, 

91 ANA JESSICA DOS SANTOS FRANCO SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO 

92 BEATRIZ CRISTINA ANTUNES COZINHEIRO 

93 DULCEMAR STUMM COMERCIANTE 

94 ERICA BARBOSA DA SILVA DONA DE CASA 

95 FABIANA DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO DONA DE CASA 

96 INDIA NARA LOPES PEREIRA ESTUDANTE, BOLSISTA. 

97 JANAINA ROPELATO DONA DE CASA 

98 JOSE CICERO DE JESUS VIGILANTE 

99 REJANE SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 

100 ROBERTA KARLA SOARES E SILVA CONTADOR 

 
Neste passo, nos termos da lei de regência, transcrevem-se os artigos 436 a 446 do 
Código de Processo Penal:  
 
“Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos 
maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.  
 
§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem 
ou grau de instrução.   
§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 
(dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do 
jurado.  
 
Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri:   
I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;  
II – os Governadores e seus respectivos Secretários;          
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais;   
IV – os Prefeitos Municipais;   
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;   
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;   
VIII – os militares em serviço ativo;  
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;   
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.   
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Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou 
política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos 
direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.   
§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter 
administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na 
Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.   
§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade.   
 
Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral.   
 
Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, 
mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 
funcional ou remoção voluntária.   
 
Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri.   
 
Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para 
a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 
(um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição 
econômica.   
 
Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da 
chamada dos jurados.   
 
Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos.   
 
Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados 
.   
Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes 
às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 
445 deste Código”.   
 
      

  Eu, Ricardo Shinohara, que o digitei. 
Feliz Natal-MT, 14 de dezembro de 2017. 
 
 
 
Juliano Hermont Hermes da Silva       
JUIZ  PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI                           
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
 

EDITAL N. 17/2017/DF 
 
 
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 
14/2017/DF – Disponibilizado no DJE nº 10125 em 20/10/2017. 
 
CONSIDERANDO a realização das provas na data de 26 de novembro de 2017, para o 
Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior e Médio da Comarca 
de Sapezal/MT do ano de 2017, CIA 0107384-49.2017.8.11.0000. 
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Recrutamento de 
Estagiários de Nível Superior e Médio desta Comarca, com as respectivas classificações, 
observados para os critérios de pontuação, aprovação e desempate as disposições do item 6, 
do Edital nº 14/2017/DF – Disponibilizado no DJE nº 10125 em 20/10/2017. 
 
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 014/2017/DF, 
item 7. dos Recursos). 
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CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - NÍVEL SUPERIOR - (Em ordem de 
classificação) 
 
ORDEM N O M E PONTUAÇÃO RESULTADO 

1 LENISSON NUNES FOSTINO 65,00 Classificado(a) 

2 KHAREN INÊS BRIDI SALGADO 62,50 Classificado(a) 

3 ANA RUBYA DO NASCIMENTO 
FERREIRA 

52,50 Classificado(a) 

4 IVANETE DE OLIVEIRA 
FERNANDES 

52,50 Classificado(a) 

5 MAYRIANY FERNANDES 
GARCIA 

50,00 Classificado(a) 

6 SUELEN ARAUJO DE SOUZA 45,00 Desclassificado(a) 
Item 6. do Edital 

7 EMILIA APOLONIO DA SILVA 42.50 Desclassificado(a) 
Item 6. do Edital 

8 SUNAMITA RAFAELA RIBEIRO 
RODRIGUES 

40,00 Desclassificado(a) 
Item 6. do Edital 

9 VANESSA FELIX DOS SANTOS 30,00 Desclassificado(a) 
Item 6. do Edital 

10 ADAILZA SOUZA BARROS 
BORGES 

AUSENTE Desclassificado(a) 

11 ANACIL MARIA DOS SANTOS 
CAMPANHONI 

AUSENTE Desclassificado(a) 

12 BARBARA MONIQUE DE 
MENDONÇA 

AUSENTE Desclassificado(a) 

13 DIENE MAIARA VITORIA R. DE 
OLIVEIRA 

AUSENTE Desclassificado(a) 

14 JUSILANIA OLIVEIRA DA SILVA AUSENTE Desclassificado(a) 

15 JOYCE POLIANE DE MOURA AUSENTE Desclassificado(a) 

16 KELLY DA SILVA PALLA AUSENTE Desclassificado(a) 

17 KATIANE ROSA DE SOUZA AUSENTE Desclassificado(a) 

18 MARCELO DA SILVA FERREIRA AUSENTE Desclassificado(a) 

19 TANIA MATOS LEITE AUSENTE Desclassificado(a) 

 
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - NÍVEL MÉDIO - (Em ordem de 
classificação) 
 
ORDEM N O M E PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 ALESSA LERNER DE OLIVEIRA 70,00 Classificado(a) 

2 GUILHERME DE PAULA  70,00 Classificado(a) 
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3 LORRAINI RODRIGUES DA SILVA  67,50 Classificado(a) 

4 LARA GABRIELE TOSTA 65,00 Classificado(a) 

5 KAMILA RAINE DOS SANTOS 
BALDRIGUES 

65,00 Classificado(a) 

6 DIOGO INACIO GUEDES 62,50 Classificado(a) 

7 JULIA TAIT LEIMANN 62,50 Classificado(a) 

8 ROSIANE BERNARDO MARTINS 62,50 Classificado(a) 

9 ALEXANDRO CASTRO DA 
CONCEIÇÃO 

60,00 Classificado(a) 

10 MATEUS MAURICIO DA SILVA 
LEITE 

57,50 Classificado(a) 

11 GABRIEL HENRIQUE WEBER 57,50 Classificado(a) 

12 PAOLA BEATRIZ SOARES PEREIRA 57,50 Classificado(a) 

13 VANUSA VIEIRA DA SILVA  55,00 Classificado(a) 

14 SINTIA TOSTA LIMA 52,50 Classificado(a) 

15 DICLAS ASSIS ALVES PEREIRA 52,50 Classificado(a) 

16 DAYANE CLABUNDE SFALSIN 52,50 Classificado(a) 

17 JOICE MARIA FERNANDES DOS 
SANTOS 

52,50 Classificado(a) 

18 GABRIELA CRISTINA ADUR 52,50 Classificado(a) 

19 PRISCILA DE CASTRO CARDOSO  50,00 Classificado(a) 

20 LEANDRA DELFINO DE 
VASCONCELOS  

50,00 Classificado(a) 

21 EDUARDO SPAGNOL DO 
NASCIMENTO  

50,00 Classificado(a) 

22 KAUANY SILVA GONÇALVES DA 
CRUZ  

50,00 Classificado(a) 

23 ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DE PAULA 50,00 Classificado(a) 

24 ROSIMEIRE DE JESUS  FERRAZ 
OLIVEIRA 

50,00 Classificado(a) 

25 MAYCON DOUGLAS BEZERRA 
LUNA 

50,00 Classificado(a) 

26 EDUARDO OLIVEIRA MELO 50,00 Classificado(a) 

27 ANA GABRIELA DECKER 47,50 Desclassificado(a) 
Item 6. do Edital 

28 ELIZIA JANAINA PEREIRA 
RODRIGUES 

47,50 Desclassificado(a) 
Item 6. do Edital 

29 HELENA VIANA DO ESPIRITO 47,50 Desclassificado(a) 
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SANTO Item 6. do Edital 
30 JOÃO VITOR BATISTA DE FRANÇA  47,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
31 LUANA OGNIBENE ABATTE 47,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
32 QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO 47,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
33 THAYLA FERNANDA ALMEIDA 

JARDIM 
47,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
34 ANDRESSA FREITAS LIESENFELD 45,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
35 DARCIO PETERSON SODRÉ DALLA 45,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
36 JOSE ATHIRSON LOPES MODESTO 45,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
37 KELLY TRINDADE DE GOIS  45,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
38 LUANA SILVA DIAS 45,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
39 SIBELE FERREIRA CEBALHO DA 

SILVA 
45,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
40 ENRIQUE NICOLAU VENGRUS DOS 

SANTOS 
42,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
41 LUIZ HENRIQUE MARTINS 

CAETANO 
42,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
42 SILVIANE GOMES FRANÇA 42,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
43 WESLEI FELIPE SPAGNOL DO 

NASCIMENTO  
42,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
44 ANA KAROLINE DA SILVA 

BITENCOURT 
40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
45 CINTIA ROCHA LIBERATO 40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
46 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA 40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
47 POLIANA DA SILVA ASSUNÇÃO 40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
48 VANDECLEY ALMEIDA DE 

OLIVEIRA 
40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
49 WEDER CHAVES TAVARES  40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
50 WEBER CHAVES TAVARES  40,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
51 FRANSCISCO SOUSA DE OLIVEIRA 37,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
52 NATHAN VICTOR RODRIGUES 

MOREIRA 
37,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
53 MARIANA BERNANDO PEREIRA  35,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
54 POLIANE APRIGIO DA SILVA 35,00 Desclassificado(a) 
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Item 6. do Edital 
55 ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO 

SOUZA 
32,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
56 ANDRESSA OGNIBENE 32,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
57 HELEN CRISTINA PEREIRA ALVES 32,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
58 LUANA APARECIDA DA COSTA  32,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
59 ROSANGELA GOMES DOS SANTOS 32,50 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
60 PATRICIA FORTES 30,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
61 DANIELE MARIA DA SILVA 

SANTOS 
25,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
62 VANESSA DA SILVA OLIVEIRA  25,00 Desclassificado(a) 

Item 6. do Edital 
63 ALINE SOUZA RIBEIRO AUSENTE Desclassificado(a) 
64 ANDRESSA DE SOUZA AUSENTE Desclassificado(a) 
65 ANGELICA SILVA DIAS  AUSENTE Desclassificado(a) 
66 ANTONIELLY MOREIRA SILVA E 

SILVA 
AUSENTE Desclassificado(a) 

67 ANDRÉ VIEIRA DE OLIVEIRA  AUSENTE Desclassificado(a) 
68 BIANCA DA SILVA GOMES AUSENTE Desclassificado(a) 
69 CALEANDRA SILVA SANTOS  AUSENTE Desclassificado(a) 
70 CLAYTON GABRIEL ARAUJO 

KIRCKKOFF 
AUSENTE Desclassificado(a) 

71 DEBORA DINIZ CASTANHEIRA AUSENTE Desclassificado(a) 
72 DIEGO COUTINHO CARPANEZI AUSENTE Desclassificado(a) 
73 ESTEPHANY BISPO DA SILVA AUSENTE Desclassificado(a) 
74 FERNANDO FREITAS DE SOUZA AUSENTE Desclassificado(a) 
75 GRAZIELI ALVES DOS SANTOS AUSENTE Desclassificado(a) 
76 HENRIQUE CLAUDINO DE LYRA AUSENTE Desclassificado(a) 
77 HERCULES MARINHO DOS SANTOS  AUSENTE Desclassificado(a) 
78 HILDA DANDARA CARON DE 

CASTRO 
AUSENTE Desclassificado(a) 

79 JANAINA KETRYN ALMEIDA 
RODRIGUES 

AUSENTE Desclassificado(a) 

80 KAREN CRISTINA R PEREIRA AUSENTE Desclassificado(a) 
81 KAROLINE ROSA ZANOTTI AUSENTE Desclassificado(a) 
82 KAROLINE DOS SANTOS 

RODRIGUES  
AUSENTE Desclassificado(a) 

83 LUANA MARQUES FERNANDES  AUSENTE Desclassificado(a) 
84 LUCARONY MOURA DUARTE  AUSENTE Desclassificado(a) 
85 LUIZA CRISTINA DE CARVALHO 

SOUZA 
AUSENTE Desclassificado(a) 

86 MARIA FERNANDA COSTA 
FERREIRA 

AUSENTE Desclassificado(a) 

87 MARIANA SGAMATE VERÍSSIMO AUSENTE Desclassificado(a) 
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88 SANDRA LUCIA SOUZA DA SILVA AUSENTE Desclassificado(a) 
89 THAIS GABRIELLE DA SILVA PEGO AUSENTE Desclassificado(a) 
90 VICTOR HUGO BORGES OJEDA 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, 18 de dezembro de 2017. 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
  

PORTARIA Nº 50/2017 
                                      

O Excelentíssimo Senhor Doutor Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto da Comarca de 
Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 17/2017-CM, datado de 13 de novembro 
de 2017 que dispõe sobre o Recesso Forense, Período do Plantão Judiciário de 20 de 
dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e Suspensão dos prazos processuais;  
                                  
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 709/2017-PRES, datada de 22 de novembro 
de 2017, 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 2017 a 6 de janeiro de 2018 
(Recesso Forense), das 13 às 18 horas; 
 
 CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão 
durante o plantão judiciário desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. 
 
RESOLVE: 
                                             
Art. 1º- CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a escala de plantão 
judiciário no recesso forense 
                                                
Art. 2º- FIXAR o horário de expediente das 13 às 18 horas, no período de 20.12.2017 a 
07.01.2018, em virtude de recesso forense e estabelecer a escala de plantão dos servidores 
desta Comarca, conforme segue: 

RECESSO FORENSE 2017/2018 
 

PERÍODO GESTOR JUDICIÁRIO TELEFONE DE PLANTÃO 

20.12.2017 a  26.12.2018 Jhonatan Correia Motta (65) 992458672 

27.12.2017 a 02.12.2017 Amariton Rodrigues da Cruz (65) 992458672 

03.01.2018 a  07.01.2018 José Carlos de Souza Cândido (65) 992458672 

   

PERÍODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE DE PLANTÃO 

20.12.2017 a 25.12.2017 Abel Antonio Volpato (65) 99969-0863 

26.12.2017 a 31.12.2018 Wemerson Antonio de Oliveira (65) 996382689 

01.01.2018  a 07.01.2018 Valeria Aparecida Pereira da Silva (65) 99680-9772 

 
Artigo 3º - Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Notificando-se o Ministério 
Público a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Vila Bela da Ss Trindade a 
Defensoria Pública – Delegacia de Policia Civil – Comando da Policia Militar e remetendo-
se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 
 
Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 7 de dezembro de 2017. 
 
Elmo Lamoia de Moraes  
Juiz Substituto e Diretor do Foro 

Disponibilizado - 19/12/2017 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10161 Caderno de Anexos - 31 de 31


		2017-12-19T10:37:50-0300
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




